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I. szám.

Ú jév.
I r ta : Dr. Scholtz Oszkár.

Emberi dolog, hogy az új esz
tendő hajnalán új tervek, új gon
dolatok biborfényében gyönyörkö
dünk. Az ó év estéjén még a töre- 
delem perceit éljük1;’ de mihelyt 
éjfélt üt az óra, a lelki gyötrelme
ket pajzán vidámság váltja fel s 
virradatkor már derűs reménységek 
pázsitját tapossuk. Tüdőnket az új 
esztendő hozta új eszméknek, új 
céltüzéseknek ózonával telítjük, 
abban a biztos tudatban, hogy 
meggyötört bensőnk egészsége, lel
künk egyensúlya őrökre helyreáll.

És én nem tudok s nem is aka
rok újat mondani.

Nem tudok,' mert tudom azt, 
hogy sok szép terv és magasztos 
gondolat, mely egykor az újdonság 
varázsfényének csillogásában hódí
tott híveket, — legott elhalványult, 
feledésbe merült, mihelyt az ünnepi 
hangulat, — melyben a gondolat 
megfogamzott — véget ért és szüpke 
hétköznapoknak adott helyet.

De nem is akarok újat mondani, 
mert akarom azt, hogy olvasóink 
igazi evangélikusok, a régi, kipró
bált értékeket megbecsülő keresz
tyének legyenek.

Lám Krisztus urunk, azután Pál 
apostol, Ágoston, majd Luther — 
micsoda őserejíi időjelzői az embe
riségnek. Az ő feltűnésük is egy- 
egy reményteljes — századokra 
terjedő — új esztendejét jelentette 
a keresztyénsógnek s az ő nagy
ságuk, erejük és sikereik titka nem 
új eszméknek, nem tetszetős, meg
lepő gondolatoknak kitermelésében, 
hanem egyetlenegy, évezredes ősi 
értéknek, a hit erejének felszínre 
hozatalában rejlett.

Nem minden értékes, — ami ú j ;

de nem minden értéktelen, ami 
régi. Szükséges ezt hangsúlyozni 
ma, nem egyszer, de százszor, mert 
közéletünk orvosai, a régi kipróbált 
háziszerekről ineg-megfeledkeznek.

Változnak az idők, változnak az 
emberek, változnak még — mond
ják — az országhatárok is ; — s 
még sem változik meg semmi, ha 
e földi élet egyetlen értéke: Isten
be vetett gyermeki bizodalmunk 
változatlan marad.

Nem új gondolatokra, új pro- 
grammpontokra van szükségünk 
ebben az új esztendőben, hanem 
egyesegyedül a lélek megújulására, 
az emberi lélek televénvébe évez
redek előtt begyökerezletett cse
metének, az élő hit gyümölcsfájának 
virágba borulására.

Evangélikus keresztyének köré
ben — kiknek egész élete bűnbánat 
kell, hogy legyen — az újév is 
egyedül a hit megújulásának, a 
belső újjászületésnek ünnepe lehet. 
És legyünk nyugodtak: mentői
súlyosabb, nemesebb veretű a mi 
régi irásfánk, — apáink erős hite, 
— annál gazdagabb lesz az új esz
tendő kincseskamrája.

Az uj esztendő azért a hitnek 
esztendeje legyen. Legyen a mi 
hitünk most már valóban élő hit, 
olyan, amelyik cselekszik, alkot, 
teremt és hódít. Az evangéliumnak 
uj erőforrásokra, uj emberekre, sőt 
uj intézményekre is szüksége van ; 
de a hatalmára támaszkodó hit csak 
régi erejével teremthet újat.

„Mentsd meg önmagadat, hogy megmented nemzetedet.“
Kapi Béla püspök előadása a középosztály anyagi és erkölcsi válságáról.

Magas színvonalú előadást ren
dezett a régi képviselő ház üléster
mében az elmúlt év december 17-én 
az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga, 
amelynek előadássorozatát állan
dóan nagyszámú és előkelő közön
ség látogatja amikor is Wolff Károly 
elnöki megnyitó szavai után Kapi 
Béla püspök tartotta meg előadását 
Az erkölcsi válság és a középosztály 
címmel.

A középosztály kérdését oly mó
don tárgyalta, hogy mindenek előtt 
a középosztály nemzeti hivatását 
és jelentőségét állapította meg. 
Szerinte e középosztály jelenti a 
nemzet gerincét és hivatása a nem
zet életében elsőrangú. Életével, 
gondolkodásával, jellemével kifeje
zője a nemzet egyéniségének. Ki
felé reprezentálja a nemzetet. Be
felé a nemzet társadalmának leg

munkásabb és legáldozatosabb ré
tege. Az összes kulturális, szociá
lis, humanitárius munka a közép- 
osztály vállán pihen. Rendkívül 
érdekesen világította meg Kapi 
püspök, hogyan tölt be a közép- 
osztály társadalmi és történelmi 
kiegyenlítő hivatást. Az arisztok
ratákkal szemben a középosztály 
a kötelességteljesítés arisztokratiz
musát képviseli. Az arisztokratiz
mus konzervativizmusa helyett tör
ténelmi hagyományok konzerva
tivizmusában megnyilatkozó arisz
tokratizmust erősíti. A középosztály 
nemzetért való munkára neveli azt 
az arisztokrata társadalmi osztályt, 
mely nem lehet családi sírboltok 
címertartója, hanem a magyar jö
vendő munkás héroszának kell 
lennie. Lefelé a középosztály a 
szellemi munka demokratizmusát

O lvassu k  és terjesszük a H arangszót!
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képviseli. Kiegyenlíti a két ellen
tétes történelmi erőt: általa meg
enyhül a konzervativizmus merev
sége s lassúbb ütemet kap az evo- 
lucionális fejlődés. Éppen ezért az 
egészséges középosztály biztosítja 
a nemzet harmonikus fejlődését, a 
társadalmi osztályok békéjét.

A püspök előadása további ré
szében megállapítja, hogy a közép- 
osztály csődje részben anyagi, rész
ben erkölcsi csődnek tekinthető. Az 
anyagi csőd a háború következ
ménye, az erkölcsi csőd pedig a 
világnézet és életmód megváltozta
tásának eredményeként jelentkezik. 
Éles világításba helyezi a közép- 
osztály mai életét, öltözködését, 
szórakozásait, ostorozza a tobzódó 
erotizmust s megállapítja, hogy er
kölcsi válságának jórészt maga a 
középosztály az oka. A nemzet ér
deke követeli a középosztály vál
ságának megoldását, mert az anyagi 
válság megoldása az állam felada
tát képezi. A középosztály felkaro
lása nem jelent osztálypolitikát, 
mert a nemzet önmagát menti meg, 
mikor talpraállítja a középosztályt. 
Az erkölcsi válságot magának a kö
zéposztálynak kell megoldania. Er
kölcsi megújulásra van szükség, 
igazi kultúrát kell teremteni. Emelni 
kell az intellektuális műveltséget 
és egységessé kell tenni az érzelmi és 
erkölcsi műveltséget. Az életszoká
sok, a világnézet és jellem erkölcsi 
megújhodása eredményezi a kö
zéposztály válságos helyzetének 
megoldását. Azzal az intéssel zárja

Látás.
Szeretném a szobát látni 
S  azt az órát várni. . .  várni, 
Mikor este egyedül van 
És szivével beszél halkan.
Láthatatlan odamennék,
Lábaihoz letérdelnék 
És hallgatnám némán, csendben 
Szív-beszéde miként rebben.
Bibliáját ha becsukja 
S  fejét hajtja nyugovóra, 
Leborulnék az ágy szélre 
S elrebegném imám érte.
A jó Isten hallja, . . . érti. . .
S  két őrangyalt állít néki.
Egyik vigyáz a lelkére,
A másik meg szerelmére.

Magassy Sándor.

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. (15) 

Az ünnepnapokon együtt mentek dél
előtt délután a templomba. A következő 
napokon Walther fiával s Kardossal kirán-

élőadását: a középosztály mentse 
meg önmagát, hogy megmenthesse a 
nemzetet.

Kapi Béla püspök előadása alatt 
több ízben tapssal és helyesléssel 
juttatta kifejezésre tetszését a kö
zönség s az előadás végén hossza
san ünnepelte a püspököt, majd 
Wolff Károly mondott köszönetét 
néhány szóval az éles logikával 
felépített és színes nyelvezetbe öl
töztetett előadásért.

Yizkeresit ünnepe 
a külmissziőra serkent.

Az emberiség kétharmad része még 
névieg sem keresztyén. Csak néhány 
adatot hozunk fel: Indiának van d l9 
millió lakosa, ebből keresztyén 4 
millió; Kínában 440 millió ember él, 
keresztyén két és fél millió. Afrika 
lakosainak hozzávetőleges száma 250 
millió, köztük őt millió keresztyén. 
Ezek csak számok. De már a számok 
magukban véve is óriásinak mutalják 
a munkát. A számok mögött azonban 
ott lappanganak, mint a tó tüköré 
alatt a hínár, a nemkeresztyén mil
lióknak megrögzött babonái, ősi szo
kásai, a sok elfogultság, korlátoltság, 
nemzeti önzés, gőg, hagyományos 
gyűlölködés; ez mind útjában áll az 
evangéliom terjesztésének

A külmisszió neve alatt foglaljuk 
egybe azt a sokféle munkát, amelyet 
a keresztién egyházak végeznek ezek
nek a » '«milliós tömegeknek a ke

dulásokt tc.ítík a vidékre, elmentek egyik 
gyárukba is. Ezen utazás alatt Alfréd es a 
kapitány benső barátságot kötöttek. Alfréd 
minél inkább megismerte, annál jobban 
megszerette egyenes jellemű, nyílt szívű 
vendégét, ki mások boldogulásáért mindig 
kész az áldozatra. Egyik este, midőn a 
nők s férfiak együtt beszélgettek a társalgó 
teremben Alfréd e kérdéssel fordul a kapi
tányhoz :

— És a jó Sasszem, Vilmos, csakugyan 
készséggel küldte vissza Napsugárt általad 
szüleihez ?

— Az az reám bízta.
— Vagyis, amint hallottam, ő neked 

adta át mint jegyesedet, hogy magaddal 
vidd bármerre indulsz.

Kardos meglepetve tekint Edithre s an
nak biztató mosolyára fe lá ll:

— Alfréd barátom igazat mond. Néhány 
napi ittlétem alkalmat nyújtott arra, hogy 
megismerjenek s véleményüket rólam meg
állapíthassák a család tagjai. így bátor va
gyok keblem leghőbb óhajának kifejezése
vei a mélyen tisztelt szülőktől kedves leá
nyuknak, Edith kisasszonynak kezét meg
kérni. Egyúttal kijelentem, hogy családom 
fentartásával csak tengerésztiszti javadal
mamra leszek utalva.

resztyén hitre való térítése érdekében. 
Mert a külmisszió sokféle munkából 
áll. Téved, aki a misszionáriusról ügy 
vélekedik, hogy annak nincsen más 
dolga, mint prédikálni Először is elő 
kell készíteni a talajt, ami itt azt 
jelenti, hogy meg kell nyerni a po- 
gányok bizalmát. A pogányok, s nem 
minden ok nélkül, rendkívül bizal
matlanok manapság az úgynevezett 
keresztyén népek iránt, mert rend
szerint azért mennek közibök, hogy 
kizsákmányolják őket és természeti 
kincseiket. A misszionáriusoknak sok
szor évtizedekig tartó önzetlen szol
gálattal sikerül csak legyőzniök azt 
az ellenszenvet, amelyet a pogányok 
ez idegen irányában éreznek

A bizalmatlanságnak és ellenszenv
nek eloszlatására semmi sem alkal
masabb. mint a betegek és szenve
dők ápolása, gondozása, vigaszta
lása. Az evangéliom terjesztésének 
leghathatósabb módja az orvosi misz- 
szió. A misszionáriusok között sok 
az orvos és az ápoló. A kórházak 
és meuházak, hogy úgy mondjuk, út- 
egyengetöi a templomoknak. Á sor
házi termekből kerülnek ki Krisztus 
követői. Így volt ez Krisztus földi 
életében is. A fáradozó felebaráti 
szeretet vezet a hithez.

A külroissziónak másik nagy mun
katere az iskola. Afrika legnagyobb 
részében az iskolázás teljesen a 
misszionáriusok kezében van. Japán
ban az iskolákat az állam tartja fenn. 
Indiában az állami iskolák mellett 
vannak missziói iskolák is. A misz-

A családfő, mint akinek hő vágya telje
sül, az öröm hangján válaszol:

— Vilmos, Edith, tudom egymást szere
titek, fogjatok kezet; feleségemmel együtt 
boldogan adjuk frigytekre a szülői áldást.

Most Alfréd lép hozzájuk:
— Én gondoskodtam már a jegygyűrűk

ről is. Itt vannak, fogadjátok szívesen.
Ezután Osvertonné asszony szó l:
— Walther úr, Waltherné asszony ! Fo

gadják legmelegebb üdvözletemet ezen el
jegyzési ünnepélyen. Én jól ismerem úgy 
a mennyasszonyt, mint a vőlegényt. Ke
resve se lehetne találni szebb, összeillőbb

Ítárt. Boldog az a család, amelyik ilyen 
érjnek adhatja nőül leányát, és az a vő
legény, aki ily menyasszonyt vezethet ol

tárhoz.
Mária is előlépett a menyasszony üd

vözlésére.
— Edith, legyen szíved ezután is nap

sugár, amely gyönyörködtet. Veletek együtt 
én is örülök boldogságodon, de sóhaj fa
kad keblemből, ha arra gondolok, hogy el 
keli szakadnunk egymástól. Úgy-e megem
lékezel néha a szegény Hajnalcsillagról?

A menyasszony a hozzá simuló leány 
csókjait viszonozva, megnyugtatólag mondá; 

— Mindig szeretlek, mintha igazi test.
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sziói iskolákban a Bibliát naponként 
rendszeresen tanítják.

A kűlmissziói munka azonban ter
mészetszerűleg korlátlan teret nyit 
az evangéliotn hirdetésének, a prédi- 
kálásnak is. Leghatásosabb a benn
szülött keresztyéneknek igehirdetése. 
Éppen azért fontos feladat, hogy a 
küimisszid pogányságból megtért benn
szülött keresztyeneket igehirdetókké 
képezzen ki.

Evangélikus egyházunknak nincs 
önálló kűlmissziói munkaterülete 
Adományaink rendszerint a bázeli 
vagy lipcsei kűlmissziói társaság 
munkájának támogatására mennek. 
Van kűlmissziói egyesületünk, de 
annyira gyenge, hogy létezéséről alig 
tud életjeit adni Pénztárosa Bendl 
Henrik Budapest, IV., Deák tér 4. 
>Tegyetek tanítványokká minden né
peket <

M esék .
I r ta : Farkas Mlhályné.

1. A páva, a veréb, meg a bagoly.
Páváné asszonyság a díszkertben 

sétált a leányával, aki csak vala
mivel kisebb, de máris olyan hiú 
volt, mint az édes mamája.

Himes uszályukkal söpörték a 
fehér homokot, jobhra-balra forgat
ták toll-koronás fejüket és társalog
tak a maguk módja szerint. A bok
rok közt szerényen elrejtőzve pedig 
egy fülemüle énekelt.

„Úgy unom ennek a kis szürke 
koldusnak az erőlködését“ — szólt 
Páváné — „pedig a költők bebeszél
ték az embereknek, hogy ő volna 
a dalok királya. Talán sohase volt 
alkalmuk hallani a te gyönyörű 

« hangodat, szép leánykám. Azért, ha 
errevetődik egy ilyen éhenkórász,

vértm volnál. Rajta leszek, hogy minél több
ször találkozzunk.

— Vőlegényt keresünk a te számodra 
is Mari — szól a házi úr mosolyogva — 
az majd megvigasztal.

— Köszönöm, nem kell keresni, már 
van kérőm — hangzik Maii őszinte válasz

— És ki az?  — kérdi Edith — te kis 
hamis, erről még nekem semmit sem szóltál.

— Monk Károly, a kapitány urnák jobb
keze. Ö szivemet magamtól már megkérte. 
Kezemért apámnál közbenjárásra a kapi
tány urat kéri fel, mert az ő szavára szü
leim mindent megtesznek. Azt is mondta 
Károly, hogy addig hallgassunk a dologról. 
Ha már kimondtam, most én kérem fel a 
kapitány urat, hogy emeljen szót apám előtt 
Károly mellett.

— Meglesz, Mari húgom. Szerencsét
kívánok választásodhoz, Károly derék be
csületes ifjU. (Folyt, köv.)

Miatyánk.
Miatyánk, jó  Isten, ki vagy a mennyekben: 
Téged magasztalunk s imádunk lélekben.

Terjeszd ki hazánkra áldó jobb kezedet. . .  
Óh szenteltessék meg a te áldott neved.

Váljanak valóra minden magyar álmok: 
Uram, jöjjön el már a te szent országod.

Rab nemzetek láncát te szétszakíthatod:
Jó Isten, legyen meg te szent akaratod.

Miképen a mennyben, úgy itt lenn a földön: 
Békesség, Szeretet napja tündököljön.

ínségtől, nyomortól ments meg Uram, minket. 
Add meg mindennapra a mi kenyerünket.

Haragod ostorát ne fordítsd ellenünk.
A mi vétkeinket bocsásd meg, Istenünk.

Segélj, hogy szent Fiad nyomdokain járjunk: 
Ellenünk vétőknek mi is megbocsássunk.

Viszály, pártoskodás füzeiben égve 
Kérünk: ne vigy minket nehéz kísértésbe.

Ne feledkezzél el romlott országunkról. . .  
Uram, szabadíts meg minket a gonosztól

Mert tied az ország, hatalom, dicsőség: 
Törd szét bilincsünket mennyei szent Felség:

Esdö fohászunkra ajkad így feleljen:
Légy áldott Magyarhon mindörökké... Ámen.

Horváth Imre.

terjeszd ki pompás legyeződet és 
ismertesd meg szavad zenéjével. 
Tudom, menten más nézetre té r!“ 

Veréb asszony nem állhatta meg 
szó nélkül, és miközben ide-oda 
röpködött, sárga szájú förtelmes 
fiókáinak hordva eleséget, imigy 
csiripelt: „Milyen elfogult ez a
Páváné, pedig ország-világ tudja, 
hogy a fajtájának milyen rut hangja 
van. Én bizony, ha vafcuni nevetni 
való volna a gyerekeimben, meg
látnám és nem tagadnám ezt el! 
De hát ti olyan tökéletes szépek 
vagytok, kis gyönyörűségeim!“

A fa odvábán egy bagoly szu
nyókált, de fölébredt a beszédre 
és megigazitá pápaszemét. „Már 
az igaz, hogy nem tudunk igazsá
gosak lenni, ha a magunk véréről 
van szó. Az emberek is csak ilye
nek, és régi könyveimben olvasom, 
hogy az mindig, a világ kezdete 
óta csak így volt. Talán csak én 
magam képezek kivételt, nem hiába 
vagyok a bölcseség madara. Én 
nem dicsekszem senkinek se a 
fiammal, pedig lenne reá okom, 
úgy-e, Buksikám ?!“ és egy kövér 
éjjeli-pillangót dugott a mellette 
gunnyasztó kis szörnyeteg tátongó 
csőrébe.

És ez jól van így.
Az élet majd osztályoz, a világ 

majd megítél bennünket érdemünk 
szerint és kimondja tartózkodás 
nélkül, ha ruták, buták, vagy ügyet-, 
lenek vagyunk, de kivétel nélkül 
szépnek, jónak és okosnak, minden 
kiválósággal teljesnek látott ben
nünket — az édesanyánk!

2. Az árvíz.
„Hajrá, csak ra jta !“ harsogott 

az ár, miközben medrét túllépve 
szerteszét rohant, „én vagyok a 
veszély, a pusztítás szelleme, min
dent kiírtok, összerombolok, a ha
talom, az erőszak jogán!“

Ám a nagy lármára előrohant 
az emberek elszánt serege, hogy 
megvédelmezze tulajdonát. Éjjel
nappal folyt az elkeseredett munka, 
árkokat ástak, gátat emeltek, míg
nem a pusztító elem meghunyász
kodva hömpölygött tovább.

Az útfélen egy redves fűzfa ál
lott, a szennyes habokban úsztatva 
gyér zöld szakállát. Bölcsnek tar
tották, mert bár sokat látott, de 
keveset beszélt, s a fecskék is min
dig tőle kértek tanácsot, minek- 
előtte őszrekelve utnakeredtek.

Most mégis megszólamlott: „Kár 
volt előre dicsekedned, haragos 
Árvíz, mert ártó szándékod, im ! 
meghiúsult. Lám, a szikra némán 
lappangva kúszik a gyújtó-zsinóron, 
de célhoz érve, sziklát repeszt. 
Amit tenni akarsz, ha jót, ha rosz- 
szat, Rendben míveld!“

így az öreg fűz, és továbbhall
gatott.

3. A bohóc.
„Adj tanácsot, Csörgősapkás“ — 

szólt a király bizalmas udvari-bo
londjának, „megkegyelmezzek-e lá
zadó alattvalómnak, vagy leültes
sem a fejét?“

„Engedd meg, Komám, hogy 
késlekedjem a válaszadással“, felelt 
az, „míg ki nem kémlelem elhatá
rozásodat, mert nem szeretek ujjat 
huzni a hatalmasokkal. Pedig még 
náladnál kisebb emberek is csak 
azt a tanácsot fogadják meg, amely 
eleve megfontolt szándékukkal meg
egyezik.“

Egy minden információt kibíró evang. 
vallásu nagykorúvá lett teljesen árva szor
galmas intelligens fiatalember, kéri a tisztelt 
társadalom jóindulatát, hogy őt a közép
iskolai alsóbbképzettségének megfelelő iro
dai, vagy egyéb bizalmi álláshoz juttatni 
szíveskedjék bel-, vagy akár külföldön. — 
Megkeresések „Árva fiatalember 25“ jeli
gére a lapkiadóba kéretnek. 2—2
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A két magyar protestáns egyház 
küldöttsége a miniszterelnöknél.

A két magyar protestáns egyetemes 
'egyház küldöttsége gróf Dégenfeld Jó
zsef konrenti elnök, báró Radvánszky 
Albert egyetemes felügyelő és Qeduly 
Henrik evangélikus püspök vezetése 
alatt tisztelgett a parlament épületében 
gróf Bethlen István miniszterelnöknél, 
aki Búd János pénzügyminiszter és 
gróf Klebelsberg Kunó kultuszminisz
ter társaságában fogadta a küldött
séget. A küldöttségben résztvettek az 
összes püspökök és egyházkerületi 
főgondnokok, illetve felügyelők, to
vábbá a két egyetemes egyház tiszti
karának reprezentánsai. A küldöttség 
előadta a nyugdíjiileték révén az 
evangélikus és református egyházakra 
mint iskolafenntartókra háramló rend
kívüli terhek sérelmes voltát és erre 
nézve orvoslást kért. Gróf Bethlen 
István miniszterelnök, valamint a két 
szakminiszter megnyugtató kijelenté
seket tett a küldöttségnek és kilátásba 
helyezték, hogy amint az állam pénz
ügyi ereje megengedi, ebben a kér
désben, valamint a lelkészi családi és 
korpótlék, úgyszintén a középiskolai 
iskolafenntartás államsegélye kérdé
sében fokozatosan eleget tesznek az 
államot terhelő kötelezettségnek.

_4 __ _ ________ ____

A szent év.
ti

Minden 25 ik esztendő szent év
nek számit a róm. kath. egyházban. 
A jubileumi, vagyis a szent évnek 
különös megünneplése a katholikus 
egyház legnagyobb ünnepségei közé 
tartozik, amikor százezer és százezer 
hivő katholikus zarándokol Rómába 
búcsú céljából. A mostani szent év
ben az illetékesek számítása szerint 
legalább is 4 millió zarándok járul 
a pápa trónusa elé, hogy elnyerhesse 
a teljes bűnbocsánatot.

Már a pogány Rómában is meg
ünnepelték az évszázadok fordulóját 
és ilyen ünnepélyekhez a régi római 
birodalom minden országából száz
ezrével vándoroltak az emberek az 
örök városba. A keresztyénség első 
évszázadában azonban ezek a pogány 
ünnepségek teljesen kivesztek, csak 
a 13-ik században újították meg a 
pápák biz»nyo3 éveknek, mint szent 
éveknek Rómában való ünnepélyes 
megtartását Az 1300. év után min
den ötvenedik, később minden har
mincadik, majd az újabb időkben pe

dig minden 25-ik évet jelölték meg 
mint Szent évet.

A vatikáni ünnepségek csodálatos 
pompája és látványosság számba- 
menő felvonulásai a kiváncsiak nagy 
tömegét viszi el Rómába. Az egykorú 
feljegyzések szerint 1600 ban 3 millió 
zarándok járult a pápai trón elé bűn
bocsánatért és amint a krónikák me
sélik, a nagy tolongásban é3 tüleke
désben több száz embert agyonpré
seltek, vagy a Tilberis hullámaiba 
szorítottak és ott megfulladtak. Egy 
angol lap szerint a legkevesebben 
I9ü0-ban jártak a szent városban

E lőfizetési felhívás.
A XVI.-ik évfolyam küszöbén sze

retettel ajánljuk lapunkat olvasóink 
szives figyelmébe. Régi előfizetőinket 
kérjük, maradjanak továbbra is hü 
barátaink. Mindazokat pedig, kik ed
dig még nem csatlakoztak olvasóink 
táborához, arra kérjük, fizessenek 
elő a „Harangszó“-ra, hogy így egy 
erősen megnövekedett olvasótáborral 
annál könyebben teljesíthessük egy
ház- és nemzetépitö missziónkat. A 
„Harangszó“ előfizetési ára január— 
március hónapokra eső negyedre 
csekély 16.000 korona.

Testvéri üdvözlettel 
a „HARANGSZO“ 

kiadóhivatala.

A kőszegi evang. leányközépiskola 
negyedszázados jubileuma.

Lélekemelő ünnepség folyt le Kő 
szegen 1924 évi december hó 20 án. 
Ekkor ünnepelte a kőszegi evang. 
leányközépiskola fennállásának ne
gyedszázados jubileumát. Az ünnep
ségen részt vett az egyházkerület 
elnöksége: Kapi Béla püspök és dr. 
Mesterházy Ernő egyházkerületi fel
ügyelő; ,a vallás- és közoktatásügyi 
minisztert dr. Tóth István min. taná
csos és Wajdinger Gyula min taná
csos képviselték; Vasvármegye fő
ispánja és alispánja megbízásából 
dr. Horváth Andor képviselte a vár
megyét ; Kőszeg szab. kir. várost 
Jambrlts Lajos polgármester képvi
selte; részt vettek az ünnepségen a 
kőszegi tanintézetek képviselői i s : 
Nagy Balázs bencésrendi főgimnáziumi 
igazgató, továbbá a r. kath. leány
iskola igazgatója, az állami polgári 
leány- és fiúiskola igazgatói stb. 
Rendkívül kedvező benyomást gyako

rolt, hogy az ünnepségen részt vett 
Kincs István apátplebános is.

Az ünnepségre érkező hivatalos 
vendégeket a kőszegi állomáson dr. 
Weöres István iskolai felügyelő és 
Jambrits Lajos polgármester fogadták 
az intézet vezetőségévei együtt.

10 órakor a kőszegi gyülekezet 
templomában istentisztelet volt, me
lyen Kiss István vallástanár mondott 
lélekből fakadó imádságot. Móhr Jenő 
orgonamfivész Bach choralfantáziáját 
játszotta,, Haneliy Flóra és Heiner 
Emma művészi énekszámokat adtak 
elő.

11 órára zsúfolásig megtelt az 
intézet díszterme. A nagy közönség 
soraiban ott láttuk az összes hatósá
gok, tanintézetek képviseletét, Kőszeg 
város társadalmának szine javát, az 
intézet nagyszámú jóbarátait s a szü
lők közül is számosakat. Még távolból 
is sokan jöttek, hogy részt vegyenek 
a kőszegi leányközépiskola jubiláris 
ünnepségén.

Az ünnepség! énekkar énekszáma 
után Weöres István iskolai felügyelő 
mondott rendkívül értékes megnyitó
beszédet, majd utána Jagits Vilma 
szavalta el Hamvas József lelket 
gyönyörködtető ódáját.

Majd Kapi püspök lépett az emel
vényre s megtartotta ünnepi beszédét. 
Azzal kezdte beszédét, hogy magasz
tos dolog, midőn fejedelmi gazdag
ságból dómokat emelnek, ds még 
csodálatosabb, midőn a koldus sze 
génységet a tiszta ideáiizmus képe
síti nagy alkotásokra. Negyedszáz 
évvel ezelőtt a dunántúli egyházker. 
megépítette kőszegi leányközépiskolá
ját. Nem állott megette sem pénz 
sem vagyon, sem birtok, de volt ve
zéreiben lángoló lélek, híveiben ál
dozatkészség és megépült a nőneve
lés szent temploma. A hála és tisz
telet szavaival aposztrofálja a leány
iskola megteremtőjét: Gyurátz Ferenc 
nyug. püspököt, ki alkotó energiájá
nak és lángoló lelkének gazdagságát 
vitte bele ezen alkotásába. Halával 
emlékezik meg a kormány és a vá
ros nagylelkű támogatásáról. Majd 
szól a nőnevelés ideáljáról. Ha az 
iskola program inját szimbolizálni 
akarná, akkor nem a tudomány szim
bólumát rajzolná az intézet homlok
falára, hanem azt a bibliai képet, 
melyen Krisztus lábainál ül Mária, 
míg Mártha oldala mellett serényke
dik. Az evangélikus leányiskolának 
nem lehet más ideálja, hanem hogy 
Mária és Mártha női típusát egye
sítse a Krisztus szellemében. Ezen 
feladat szolgálatában munkálkodott
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a múlt negyedszázadban az iskola és 
ez képviseli jövendő programtnjdt is.

Az ünnepi beszéd elhangzása után 
az üdvözlések sora következett. Dr. 
Tóth István miniszteri tanácsos gróf 
Klebeisberg Kuno kultuszminiszter 
üdvözletét tolmácsolta. A legnagyobb 
elismeréssel emlékezik meg az inté
zet munkálkodásáról. Utána Jambrits 
Lajos polgármester a város, Kincs 
István apát plébános a r. kath. egy
ház, Nagy Balázs bencésrendi főgimn. 
igazgató az összes tanintézetek; 
az intézet volt növendékei nevében 
Balogh Zsófi, az intézet mostani nö
vendékei nevében pedig Köpi Vilma 
üdvözölték a jubiláns intézetet.

A mélyen megható üdvözlések után 
Lossonczy Melinda művészi zongora- 
játéka. majd Arató István köszönetét 
mondó záróbeszéde következett. A 
Hymnusz akkordjai fejezték be a lé
lekemelő ünnepséget.

Délben népes társasebéd volt, 
majd az esti órákban svéd ritmikai 
torna- és táncünnepély következett, 
melyen Brunner Dóra tánc- és torna- 
tanárnő mutatta tanítványaival taní
tásának eredményeit Ez a rendezés 
a legcsodálatosabb művészi megle
petésekkel szolgált s a jelenlevő nagy 
közönség a legnagyobb elragadtatás
sal szemlélte a leánysereg szebbnél 
szebb ritmikai torna és tánc számait.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Keresztyénség a mindennapi életben.
Jan. 5. Iszonyodjál a gonosztól, ragasz

kodjál a jóhoz! Róm. 12:9—ai. A minden
napi életben folyton ott les ránk a bűn, 
hogy bennünket elnyeljen. Ott van a ke
vélység bűne. Azután ott van a harag és 
bosszuállás bűne. Méltatlanságot, üldözte
tést, szeretetlenséget szenvedve, milyen 
könnyen készek vagyunk a rosszért rosszal 
fizelni. Azt hisszük, igazságot tettünk, pe
dig bűnbe estünk. — Az ige azt tanítja: a 
bűnöktől iszonyodni kell. — De a jóhoz 
meg ragaszkodni kell. Felismerni a jó igye
kezet, a reménység, az adakozás, a vendég- 
szeretet, a tisztaság, a békesség rejtett, 
szelíd szépségeit és Isten segítségével gya
korolni magunkat ezekben a krisztusi tu
lajdonságokban.

Jan. 6. Légy hű hivatalos kötelességed
ben. Róm. 12.7—8 Luk. 16. í—is. A hamis 
Sáfár mint elrettentő példája áll előttünk 
a hűtlenségnek. Ura javát eltékozolja. Nem

így teszünk-e mi is?  Vagyonunk, életünk, 
testünk-lelkünk a mi Urunknak tulajdona. 
S mi fogyasztjuk a magunk céljaira, úgy, 
hogy Isten ügyének semmi haszna belőle. 
Csalással urát megrövidíti. Mint ahogy az 
emberek próbálják külszín vallásossággal, 
csinált jócselekedetekkel Istent megcsalni. 
De a hamis Sáfár követendő példaképen 
is szolgálhat. Eszes volt; igaz, hogy csak 
a maga nemében, a maga módja szerint; 
és gondoit a jövőre. Nekünk ami földi éle
tünkben, keresztyénségünkben több eszes
séggel kellene járnunk, jobban számolva 
az örökkévalóság rettentő és dicső bizo
nyosságával. Földi kötelességeinket úgy 
kellene végeznünk, hogy azoknak végzésé
től függ, hogy mit bizhat majd ránk a mi 
Urunk amott.

Jan. 7. Fékezd meg a nyelvedet. Jak. 3 . 
1—12. Fékezd meg a nyelvedet, hogy el
hamarkodottan mások tanítójául tolva föl 
magadat, tévedést és zavart ne kelts mások 
lelkében. Hallgass és tanu'j inkább szor
galmasan Fékezd meg a nyelvedet, hogy 
elhirtelenkedeU, szeretetlen vagy álnok 
szavaiddal tüzet ne gyújts. Fékezd meg a 
nyelvedet, hogy rettenetes ellenmondásba 
ne kerülj önmagáddal, ha Istent imádod és 
Krisztus nevét vallód és amellett úgy be
szélsz embertársaidról, hogy szavaidból 
nem krisztusi szeretet, hanem sátáni gyű
lölet árad ki.

Jan. 8. Bízzál Istenben minden dologban. 
Zsolt. 3 7 .4— 5 I. Móz. 24. í—1» Sokan 
tiszteletlenségnek tartják, Istent lerántani 
a mindennapi élet apró dolgaiba, pedig 
tulajdonképen hitetlenség, ha mindenben 
nem tőle kérek tanácsot és irányitást. Áb- 
raháin szolgája, aki tudja, hogy az élő Is
ten ott van a teveitató kút mellett is és 
igazgatja a vizmerítő lányok minden moz
dulatát is, ez legyen az én példám a min
dennapi életben.

Jan. 9. Kerüld a viszálykodást. Zsid. 12. 
14—15. I. Pét. 2 . 18—28. Nemcsak arról van 
itt szó, hogy ne szolgáltassunk okot a vi
szálykodásra, hanem, hogy kerüljük ki azt 
még akkor is, mikor nagyon alapos okunk 
látszanék lenni rá. A viszálykodás mindig 
lelki kárral jár. Az a keserű gyökér bizo
nyosan megkeserítené az én életemet is és 
talán még Isten kegyelmétől is elszakítana, 
ha idejében ki nem gyomlálom. Viszály- 
kodni és imádkozni, az nem fér össze.

Jan. 10. Minden dolgod szeretetheti men
jen végbe I I. Kor. 1 6 .14. 1. Sám. 2 5 .23—33. 
Nábál szeretetlenül és gorombán utasította 
el Ltávid szolgáit, kik egy kis eledelt kér
tek tőle. Ezzel maga ellen ingerelte Dávid 
haragját, úgy, hogy a maga élete majdnem 
áldozatul esett a megsértett Dávid boszu- 
jának. Viszont Abigail az ő kedves, szelíd, 
szeretetreméltó magaviseletével elfordította 
uráról a fenyegető veszedelmet. Szívesnek 
és nyájasnak lenni nemcsak isteni parancs, 
hanem a legjobb út arra is, hogy mi is 
szívességet tapasztaljunk mások részéről.

Jan. 11. Mindent az Isten dicsőségére 
cselekedjél! Kol. 3.16—25. I. Kor. 1 0 .31.

Mindent Isten dicsőségére! Megértettük-e
jól, hogy legegyszerűbb, mindennapi dolga
inkkal, még evésünkkel és ivásunkkal is 
vagv dicsőséget, vagy szégyent hozunk a 
mi Urunra? Jusson ez eszünkbe a mun
kánál, az asztalnál. És megértettük-e jól 
azt, hogy mindenféle életviszonyban, házas
társunkkal, szüléinkkel, gyermekeinkkel, 
szolgáinkkal vagy urunkkal való viszonyunk
ban mindig lehetséges, sőt kell is az Istent 
dicsőítenünk ? 1 Oda lehetne-e írni címerül 
életünk háza fölé: S. D. G Soli Deo Gloria 
— Egyedül Istennek dicsőség!

Ó-év alkonyán.
Egy év haldoklik m a; búsan száll sóhajom; 
Hosszan eltűnődöm ezen az alkonyon.
Ott künn, téli álmát alussza már a táj,
De az én szívemben valami ma úgy fáj. 
Szememben mint a gyöngy, egy fájó könny

[ragyog
Az eltűnt napokra, ha vissza gondolok.

Egyiknek örömöt, hozott tán ez az év, 
Másiknak nem tűnt fel sehol a biztos rév. 
Egyik tört reményét siratja most talán, 
Édes öröm játszik másiknak ajakán. [gás, 
Hány szívben volt jó kedv, meg vidám kaca- 
Amelyben most talán a bubánat tanyáz ? 
Hány családból tűnt el az édes nyugalom, 
Ahol több lett eggyel ismét a sirhalom ? . . .  
Ez jár eszemben a napnak alkonyán :
Meg Te, én szegény bilincsbe vert hazám.

így imádkozom én ezen a bús napon 
S szátl-száll imám hófehér szárnyakon: 
Vedd pártfogásba, Uram e nemzetet,
Amely a múltakért már annyit szenvedett! 
Jöjjön egy szép kor, Atyám, rá is végre; 
Hadd szálljon háladal fö l a magas égre. 
Magyar nóta zengjen a kéklő Adrián 
Trikoló lengjen a Kárpátok ormán.

Ezért imádkozom mindeneknek Atyja:
Ezt hozza meg nekünk ez év viradatja.

CSAJBÓK LIDIKÉ.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A hannoveri emberszörnyeteget, 

Haarmannt, 28-szoros halálra Ítélte 
a bíróság. Mint érdekes jelenség meg
örökítendő, hogy a hannoveri tárgya
láson mindvégig a hallgatóság kö
zött rendkívül sok nő volt jelen, amin 
csodálatos, a legjobban Haarmann, 
ez az emberszörnyeteg ütközött meg.

— Elnök ur, mondotta a tárgya
lás folyamán, hölgyek vannak a kö-

Erzsébet Királyné szálló Budapest, IV., Egyetem-utca 5. és 7.
Elsőrendű polgári szálló, a Belváros központján. 1 ágyas szoba 38 ezertől, 2 ágyas 50 ezertől.

Pensio 115 ezer koronától. Elismert jó étterem és kávéház.
Esténkint cigányzene. 3-52 Szabó Imre, szállodás.
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zönség között. Legyen önben emberi 
érzés. Asszonyoknak nem való ilyes
mit hallgatni, ahol annyi erkölcste
lenségről van szó.

— Az elnök megnyugtatta, hogy 
ne törődjék vele, a bíróság ez ellen 
semmit sem tehet, a tárgyalás nyil
vános.

— De az asszonyoknak pirulniok 
kell, ha ilyesmit hallanak, vetette közbe 
Haarmann.

Az elnök erre körülnézett a hall
gatóság padsorain, mintha felszólí
taná a nőket a távozásra, d e  egy ne 
m e n t lei k ö zü lü k .

H Á Z I - O R V O S .

Mi a hygienia?
A hygienia keletkezése és fejlődése.

A hygienia vagy egészségtan nem 
egyéb, mint az egészségünk megtar
tása, amelyet az által érünk el, hogy 
szervezetünk ellenálló képességét fo
kozzuk.

A hygieniának, míg arra a fokra 
jutott, amelyen ma áll, sok viszon
tagságon kellett keresztül mennie, 
még pedig az emberek millióinak kora 
előtti halálának az árán.

A hygienia története együtt halad 
az emberi kor történetével. Kezdődik 
az ember kulturális életével. Az ős
korban az araboknál, a phöoiciaiak- 
nál és a zsidóknál. Az ókorban a 
rómaiaknál különösen a közegészség ; 
a  görögöknél és a spártaiaknál az 
egyéni egészségápolást művelték. A 
spártaiak még ma is példásak a test
nevelésben, a rómaiaknál a  közegész
ségre a cenzorok vigyáztak. Náluk 
épült az első vízvezeték. Jmtinianus 
császár alatt sok magán és nyilvános 
fürdők létesültek. Tarquinius alatt 
kezdték meg a rómaiak a csatornázást, 
majd a kórházak építését Néró csá
szár a  tűzvész után már az uccákat 
és azok szélességeit is szabályozta

Mindezek azt bizonyítják, hogy az 
ókor vége felé a hygienia ügy a köz
életben, mint az egyéneknél m ár 
m agas fokon állott, am elyet ma is 
m egszívlelhetnénk. Dr. Schwartz Ernő.

H E T I  K R Ó N I K A .

A politikában szünet van. A kormány
párton s az ellenzéken egyaránt megvan 
a hajlandóság a békére. A m. kir. hon
védség 5 éves fennállása alkalmából a 
kormányzó hadpararcsot adott ki. A kir. 
ítélőtáblák most ünnepelték létesítésüknek 
200-ik évfordulóját.

Az osztrák kormány elhatározta, hogy 
a címeket és rangokat ismét életbelépteti.

A szerb királyi pár politikai jellegű 
látogatást tett Párisban.

Az albán polgárháború még mindig 
tart. Karácsony napján az albán forradal
márok döntő sikert arattak.

Németországban a bíróság a birodalmi 
elnököt megrágalmazó újságírót 3 hónapi 
börtönre ítélte.

A cseh lapok vádolják Magyarországot, 
hogy halogatja a kereskedelmi szerződéses 
tárgyalásokat.

Új balkánszövetség készül Jugoszlávia, 
Románia és Bulgária Között. Célja véde
kezni a bolsevizmus ellen.

Oroszországban állítólag polgárháború 
dúl. Trocky a vörös hadsereget mozgósítja 
Színovjev ellen.

Délafrikában a zulukafferek fegyver
keznek, a teinplomépítésre szánt pénzeket 
fegyver- es töltényvásárlásra fordítják.

Amerikában erősen terjed a munka- 
nélküliség.

H A RA N G SZÖ .

Újév utáni vasárnap.
Zsid. lev. X. 35—36.

Az apostol megvilágítja előttünk az utat, 
amelyen az új esztendőben is járnunk kell. 
Hogy elnyerhessük az ígéretet, cselekedvén 
Isten akaratát, békességes tűrésre van 
úgymond szükségünk.

O lva só in kn a k , m u n k a tá r s a 
in k n a k  és la p u n k  jó a k a ró  ba
rá ta in a k , Is te n tő l m eg á ld o tt 
boldog ú jévet k ív á n u n k .

A presbyterium hivatásáról és a pres
byter egyéniségéről tartott előadást Kapi 
püspök dec. 27-én Szombathelyen a pres- 
bytereknek.

Új belm unkatársak. A Harangszó bel- 
munkatárssi közé beléptek: dr Csengődy 
Lajos Csákvárról, dr. Scholiz Oszkár és 
dr. Schwartz Ernő bel- és nőgyógyász 
Budapestről.

Pápa. Az ev. leányegylet dec 24-én 
gyermek színi előadást rendezett. A tiszta 
jövedelmet a szegény gyermekek karácsonyi 
felruházására fordították.

Az ev. férfi énnekkar dec. 28-án tartotta 
jótékonycélu hangversenyét. Közreműköd
tek az énekkaron kívül: Ferenczy Gyula, 
Dienes Sándor, Fuchsz Márton, Takáts 
Gergely és a kaszinó úri cigányzenekara.

A pápai gyülekezet jótékony egyleteinek 
karácsonyi ajándékul dr Paupera Ferenc 
nemzetgyűlési képviselő H/a milliót ado
mányozott.

Kőszeg. Az evangélikus nőegylet de
cember 23-án tartotta karácsonyi ünnepé
lyét. Az iskolás gyermekek szép és megható 
karácsonyi játékot játszottak, szavaltak és 
énekeltek. A lelkész és az elnöknő buzdító 
és hálaadó beszédeket mondottak. 29 gyer
mek kapott meleg ruhát, finom karácsonyi 
cipót, gyümölcsöt és süteményt. Sok boldog 
gyermekarcot lehetett látni a karácsonyfa 
gyertyáinak fényében és a nőegylet avval 
a tudattal ünnepelhetett, hogy az atyafiak 
közül a legkisebbekkel tett jót.

Belmissziói előadás. Szenthe Károly 
n y u g . posta főfelügyelő, a veszprémi egy
házmegyei belmissziói egyesület v. elnöke 
Veszprémben az Isten iránt érzett szeretet

boldogító hatásáról tartott előadást. Elő
adását a törvényszék épületében a fegyen- 
cek előtt megismételte.

Keszthelyen a Dunántúli Luther-Szövet- 
ség dec. 7-én vallásos ünnepélyt rendezett, 
melyen a protestáns hívők, a Gazdasági 
Akadémia hallgatósága és tanári karának 
tekintélyes száma résztvett. Az egyházi 
énekkar énekelte Jövel Szentlélek Úristen 
c. éneket Szeles Jánosné harmónium kísé
rete mellett, Reichert Gyula lelkész imája 
Faber Sándor gazd. ak. tanár üdvözlő be
széde, dr. Deák János egyetemi tanár ma
gas 3zárnyalásu beszéde emelte az áhítatot. 
A gyülekezet ősz lelkipásztora, Reichert 
Gyula, ki e napon ünnepelte születésének 
70-ik évforduláját, ez alkalommal megható 
ünneplésben részesült.

A tapolcafői ev. leánygyülekezet ádvent 
2. és 4. vasárnapján szépen sikerült vallá
sos estélyt tartott a templomban, amelyeken 
a más vallásuak is sokan részt vettek. A 
közénekkel és imával kezdődő és végződő 
estélyeken a mindennapi, a továbbképző 
iskola tanulói és az iskolán kívüli ifjúság 
szavalatokkal, énekszámokkal és vallásos 
elbeszélések felolvasásával szerepeltek.

120.000 lakósu Szeged városában alig 
2000 lelket számlál az evangélikus gyüle
kezet. Ez az egyházközség mégis jelentős, 
mert tagjai többnyire tanult, vezetőállások
ban levő hivatalnokokból kerülnek ki. Az 
iskolája jó hírnévnek Örvend. A legelőkelőbb 
kathoükus családok (pl. főispán) idejáratják 
gyermekeiket, ahol már 30 éve tar.it a ki
tűnő pedagógus, Országh József. Az iskola 
december 23-án tartotta meg nagysikerű 
karácsonyfa-ünnepélyét. Az ünnepeiyen 100 
gyermek kapott könyveket, képeket és 
süteménycsomagokat, 40 evangélikus gyer
mek cipőt és ruhát. Körülbelül 8 millió 
korona folyt be és igen sok természetbeni 
adomány e célra. Az ünnepély rendezése 
körül a legnagyobb igyekezetét Réti Maria, 
a vasárnapi iskola vezetőnője fejtette ki. 
A szegedi egyház lassankint megerősödik 
s vezetőszerephez jut a felekezetek verse
nyében. A Leányegylet és biblia-olvasókör 
után már megalakult az Evangélikus Nő
egylet is. A cura pastoralis, az egyes csa
ládok meglátogatása naponkint folyik.

Lovászpatona. A lelkész és tanítók 
vezetésével szépen látogatott téli tanfolyam 
idei tárgyai a következők: A magyar nem
zet történetének 1. része, Számtan, Fogal
mazás, Állattenyésztés és Földművelés, 
Arany János Toldi c. költeménye. A tandíjak 
az iskolai könyvtár gyarapítására szolgál
nak. Minden előadáson van irásmagyarázat 
és ének.

Lelkésziktatás. A bezi-enesei gyü'eke- 
zet leikés i hivatalába december 21-én 
iktatta be Nagy Lászlót Néineih Karoly 
esperes. Az új lelkész 2. Kor. 4. 5 alapján 
tartott mély vallásosságtól és evangéliomi 
szellemtől áthatott beszédet a híveknek, 
akik közelrő'-távolról összesereglettek. A 
lelkészek közül jelenvoltak Pálmai Lajos 
tb. esperes, Ihász László kisbabod, Baráth 
József mérgesi és Nagy Gyula rábcakapi 
lelkészek. Istennek áldását kérjük a hiva
talát elfoglaló lelkipásztor munkálkodására!

Az antalszállási leánygyülekezet dec. 
14-én tartotta vallásos estélyét. Takáts B. 
kaposvári lelkész irásmagyarázatot tartott, 
Krebsz Ernő reálgimn. tanár Kaposvárról 
lebilincselő előadást tartott az ádventi em
berről. Közreműködtek még Wagner Regina, 
Weizel Katalin és Fink Erzsébet, szép sza
valataikkal, az egyházi vegyeskar Reidl Se
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bestyén tanító vezetése mellett szép éne
keivel emelte az áhítatot.

M agyarszombathelyen december 13-án 
és 20-án ismét vallásos estély volt. Az elób- 
bin Molnár Gyula lelkész „A gyermekmen
tés“, az utóbbin „Az embermentés*-ről 
tartott felolvasást. 13-án szavaltak: Lete- 
nyei Róza, Bécsi Erzsébet és Vida Róza 
felnőtt leányok, 20 án Farkas Róza, Szabó 
Gizella és Szabó Róza ismétlösök. Mind
két vallásos estélyen leánykar énekelt. 
December 13-án az offertórium a belmisz- 
szió javára, 20-án pedig a helybeli legsze
gényebb árva gyermekek karácsonyára 
tartatott.

Karácsonyest a  kaposvári egyház
ban. A kaposvári evangélikus egyház, 
amely már oly sokszor tanujelét adta, 
hogy benne mély forrásból fakadó vallásos 
élet folyik, ezúttal — azt lehet mondani 
felülmúlta önmagát. A szerelet tüzétől át
hatott „Evangélikus Nőegylet“ dec. 21-én 
örökké feledhetetlen karácsonyestét szerzett 
a gyülekezet szegényeinek. Hónapok óta 
készülődött már ez a lelkes tábor, hogy 
valóra váltsa azokat a terveket, amelyeket 
maga elé kitűzött. A női missziói bizottság 
— élén Fleischhacker üuszíávné társelnöts- 
kel — fáradságot nem kiméivé, a lelkész 
irányítása mellett sorba járták a gyülekezet 
szegényeit, hogy meggyőződést szerezzenek 
arról, hol mi hiányzik. Ezalatt Stancz Já- 
nosné társelnök, dr. Mátolcsy Sándorné, 
a nőegylet pénztárosa és Takáts Béláné 
sorba látogatták a vagyonos családokat és 
szeretettel gyűjtötték össze az adományokat. 
Az eredmény minden várakozást felülmúlt. 
11 millió korona készpénzt, 4 zsák burgo
nyát, 1 q kenyér és 140 kgr. finom lisztet, 
33 kgr. cukrot, 15 kgr. darát és rengeteg 
tészta, cukorka félét és csokoládét gyűjtöt
tek össze. A ruhákhoz szükséges anyagot 
már a tavasszal megvásárolták mintegy' 4 
millió korona értékben. A ruhák megvar- 
rását pedig a nőegylel tagjai vállalták ma
gukra. Ezen előzmények után ádvent 4. 
vasárnapján d. u. 4 órakor gyújtották meg 
a karácsonyfa gyertyáit. Közének után Ta
káts Béla lelkész irasmagyarázatot tartott 
és imát mondott. Majd Kring Miklósné 
vezető elnök kedves beszédet intézett a 
gyermekekhez. Azután következett az ado
mányok kiosztása, amelyeket gondos kezek 
már előre elcsomagoltak. 33 családot ré
szesítettek adományban 20 gyermeket láttak 
el fehérneművel, 27 gyermeket felsőruhával, 
14 gyermeket új cipóvei, 1 gyermeket téli 
kabáttal. Segélyeztek -3 aggápoldai sze
gényt, 4 árvaházi evang. árvát, 4 sokgyer
mekes család egy-egy zsák burgonyát ka
pott. Legyen Istené a dicsőség és dicséret, 
aki felnyitotta a szemeket és szíveket a 
nyomorúság meglátása iránt.

A rábufűzesi gyű. ekezet ben karácsony 
estén a Huiflesz Eridre tanító vezetése alatt 
álló tanulók rendkívül sikerrel karácsonyfa- 
ünnepélyt rendeztek. A jó siker buzgó 
tanítójuk fáradságos munkájának méltó 
eredménye.

A legutóbbi vasárnapi vallásos estélyt 
ádvent 4-ik vasárnapján tartották meg, mely 
alkalommal Polster Gyula s. lelkész tartott 
előadást „Éltünk középpontja a Krisztus“ 
címmel. Karácsony másodnapján torony- 
és harangavatási emlékünnepély volt

Szentgotthárd. A gyermekek karácsony
fa-ünnepélyét az egyház december 24 én 
tartotta, mely alkalommal 32 népiskolai, 
növendék, 12 iparostanonc, 4 gimnáziumi 
tanuló, 5 szegény család részesüli adomá
nyokban.

Karácsony napján délután Polster Gyula 
hitoktató rendezésében a zsúfolt templom
ban a népiskolás gyermekek karácsonyi 
ünnepséget rendeztek. Többek között elő
adták a „Karácsonyi pásztorok“, a „Vándor 
karácsony-estélye“. „A hadi árvák kará
csonya* és a „Karácsonyi angyalka“ c. 
darabokat.

Az ünnep első napján délelőtt a rába- 
füzesi férfikar, karácsony másodnapján 
pedig a most alakult szentgotthárdi evang. 
egyházi vegyeskar ünnepi énekeivel emelte 
az áhítatot.

Nagygeresden az ádventi időszakban 
három vallásos estély tartatott. Az elsőn 
Magassy Sándor püspöki segédlelkész: 
„Evangélikus egyházunk az írás egyháza“ 
címmel, a másodikon és harmadikon Ba
logh Ernő lelkész „Evangélikus egyházunk 
a hit egyháza“ és „Evangélikus egyházunk 
a Krisztus egyháza“ címmel tartott elő
adást. Közreműködtek szavalattal: Németh 
János tanító, Ments Lidia, Bikó Gizella és 
Bakó Lajos. A templomot mindhárom al
kalomnál megtöltő hívek 295 ezer koronát 
adakoztak a beszerzendő harangra.

A klspénc—kajári ev. egyesült gyüle
kezet ádvent 3 ik vasárnapján vallásos e s - ' 
télyt tartott. Győiffy Béla felpéci lelkész 
végezte az oitári funkciót. Síkos Kálmán 
helyi lelkész felolvasást tartott a gyüleke
zet történe'éről. Németh Gyula tanító veze
tésével énekszámok vették körül a felol
vasást. Szavaltak ádvenli alkalmi költemé
nyeket Gerencsér Zoltán, Vajda János, Szá
lai Zsigmond, Kovács Ilus, Tóth László. 
A vallásos estély offertóriumát, 231.600 K, 
az ifjúsági egyesület könyvtárának gyara
pítására fordítjuk.

A lébényi gyülekezet ádvent 3 ik va
sárnapján vallásos estélyt rendezett, ame
lyen dr. Kovács Sándor egyetemi tanár 
„Három ádvent" címen tartolt nagyhatású 
előadást. Az oltárnál Nagy László bezi-i 
lelkész imádkozott. Végvári vetseiből sza
valt Szabó László tanító. Szavaltak még 
Andorka Sándor és Kovács Zoltán tanulók. 
Nagyon szép volt Kiss Etel ismétlő-iskolás 
szólója, aki Händehö! Sion leányát éne
kelte. Kárpáti Sándortól a 103-ik zsoltárt, 
Kapi Gyulának Ezrek ajkán egy szívvel c. 
szerzeményét és a Térj magadhoz drága 
Sión c. éneket a Nittschinger jano3 által 
vezetett énekkar igen jó betanításban meg
ragadó erővel adta elő. Az offertórium a 
Luther-Társaság javára ment.

A kisfaludi evang. leánygyülekezetben 
tartott vallásos estély műsora 1924. dec. 
7-én: 1. Közének. 2. Gyermekistentisztelet. 
Tartotta Bojtos László lelkész. 3. Gyermek
kar : Nagymajtényi síkon . . .  4. Lampérth 
Géza: Jézus. Szavalta Németh Karoiin. 5. 
A családi élet. Előadás. Tartotta Bödecs 
Károly s. lelkész. 6. Gyermekkar: Balog 
Ádám nótája. 7. Mentes Mihály: Trianon. 
Szavalta Varga Jolán. 8. Záróima. Mondta 
Bőjtös László lelkész. 9. Közének Oífer- 
tórium eredménye 192 ezer K, felerészben 
a Harangszó, felerészben a harmónium alap 
javára.

A mihályi-i evang. leánygyülekezetben 
december 14 én tartott vallásos estély mű
sora: 1. Közének. 2. Gyermekistentisztelet. 
3. Szabo!cska M .: A szeretet. Szavalta 
Pintér Eszter. 4. Gyermekkar: Mint kos iái. 
5. A megtérés. Előadás. Tartotta Bödecs 
Károly s. lelkész. 6. Lampérth G .: A gálya
rab. Szavalta Viola Lenke. 7. Gyermekkar: 
Ev. magyarok fohásza. 8 Erdélyi Z oltán: 
Földön járó angyalok Szavalta Kovács Esz
ter. 9. Záró ima. Mondotta Bőjtös László
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lelkész 10. Közének. Offertórium eredménye 
196 ezer K a Harangszó javára.

A to lna—baranya—somogyi lelkész
egylet nagy érdeklődéssel kisért vallásos 
estélyeket tartott Sárbogárdon, Tolnanéme- 
din és Tamásiban. Mindegyik gyülekezet
ben Schmidt János györkönyi lelkész írás- 
magyarázatot tartott, Fábián Imre sárszent- 
lőrinci lelkész pedig Isten hivó szava és 
Miért szeretem evangéliomi anyaszentegy- 
házamat? címen ünnepi előadást tartott. 
A helyi gyülekezetek tagjai énekkel, szava
latokkal, Tolnanemedin, Tamásiban az is
kolások nagyon szép kétszólamu énekekkel 
emelték az ünnep áhítatát. Az offertórium 
mindenütt a szekszárdi templomépítő gyü
lekezetnek jutott.

A tabi ev. gyülekezet december 11-én 
vallásos estet tartott a templomban, melven 
Baldauf Gusztáv pécsi lelkész Ján. XII. 
20—22. alapján írásmagyarázatot tartott. 
A nagyszámú hallgatóságot mindvégig le
bilincselve fejtegette, hogy Jézust látni bol
dogság; sokan kívánták őt látni, de nem 
láthattak, mert a csuda-levőt, a rendkívüli 
embert keresték s bámulták benne. Krisz
tust azok látták igazán, boldog életet azok
nak adott, akik mint Pál, Luther átélték őt. 
Nem látni, nézni, megtapasztalni kell a 
Krisztust. Az előadást Pavlényi Etel és 
Ráncsik Lajos szavalata s Takáts Zoltán 
tanító sikerült orgona játéka követte. Dec. 
12-én este Szőilőssérseken tartott Baldauf 
Gusztáv német nyelven Róm. 15.4-t*. 
alapján írásmagyarázatot. Bünbánatra, 
Krisztus felkeresésére összetartásra hívta 
fel a kicsi gyülekezetei, mert csak ez ala
pon fejlődhetik, virágozhatik. Az előadást 
Gombér János és Vagola Pál sikeres sza
valatai követték. Az ünnepély után a gyü
lekezet nevében Gyarmathy Ferenc ieikész 
mondott meleg köszönetét a szívet-Ielket 
építő szép beszédekért.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K ,
Németország. Berlinben a szesz túl- 

élvezetenek folyamataként a múlt eszten
dőben 503 emöert kellett a tébolydákba 
felvenni, ami az előző évekhez kepest a 
szám megkettőzését jelenti. Nürnbergben 
pedig a szesz következteben megtébolyo- 
dottaa száma a négyszeresre emelkedett. 
Leszállóit ellenben a törvénytelen gyerme
kek száma, valamint az elválások szama is, 
de evvel szemben növekedett a fiatalkorúak 
bűnözése, ami a ferde irányban megindult 
nevelési rendszernek tulajdonítandó.

50 éves jubileumát ünnepli a Potsdam 
melletti novavesi diakonissza intézet, melyet 
még Moltke alapított s mely ma 300 dia
konisszával 100 segédmunkással 80 kül- 
álloináson és 141 munkatéren dolgozik s 
leginkább betegápolással foglalkozik.

A beimissziói kongresszus a jövő év
ben nem novemberben de már április 
hóban tartja Drezdában ülését a német 
szociális kongresszussal egyben.

A német püspöki m etnodista egyház 
ez idén ünnepli 70 eves jubileumát. Ma 
33 131 lelket számlál és van 214 lelkésze 
es néhány tiatalaoruak és aggok számára 
berendezett menháza és van diakonissza 
anyaháza is 800 diakonisszával.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Dr. Czirbusz Endre főgimn. 

tanár e. jegyezte Orosházán Kovács Jolit, 
Kovács Andor békési evangélikus esperes 
leányát. (Minden külön értesítés helyett.)
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Halálozás. Jánosházal Ódor Pál föld- 
birtokos, Veszprémvármegye törvényható
sági bizottságának és a várm. tanügyi 
bizottságának hosszú időn át volt tagja, 
ág. hitv. evang. egyházmegye! törvényszéki 
bíró sib. dec. 9-én 80 éves korában, boldog 
házasságának 39. évében, befejezte érde
mekben gazdag, munkás életét. Földi ma
radványait dec. 11-én a mencsheiyi evang. 
temetőben helyezték örök nyugalomra nagy 
részvét mellett. Halálát özvegye: Szalay 
Julianna, gyermekei: Jenő, Béla, Pál, uno
kái s kiterjedt rokonság gyászolja.

Ú J D O N S Á G O K .
Károlyi Mihály elkobzott vagyonát, 

amely tizennyolc millió aranykoronát ér, 
főiskolai és testnevelési célokra fordítják.

A tanfelügyelők a népoktatási tör
vények revízióját sürgetik . A magyar- 
országi tanfelügyelők most tartották évi 
közgyűlésüket, amelyen a népoktatási tör
vények általános revízióját sürgették.

Szegeden az ellenforradalmat emlék
táblával örökítik meg, s a belügyminiszter 
most megengedte, hogy erre a célra féléven 
át az országban pénzadományokat gyííjt- 
hessene*.

Olcsóbb lesz a levelezés Ausztriával.
A magyar és az osztrák posta igazgatása 
között egyezmény jö;t létre, amelynek kö
vetkeztében lényegesen megolcsóbbodik az 
Ausztriával va'ó postaforgálom.

A Szimplomon a lezúduló lavinák több 
menedékházat pozdorjává zúztak. Egy pász
tort nyájával együtt sodort el a lavina, de 
a pásztort sikerült megmenteni.

Öngyilkos lett, m ert a jászol elé 
kötöttek . Karcagon tragikus körülmények 
között vetett véget életének Tatár László 
75 éves tiszakürti gazdálkodó. A beteges 
öreg ember minden vagyonát nős fiára irta, 
ennek ellenében teljes ellátásban részesült. 
A fiatalok lelketlen bánásmódban részesí
tették az apát, jászol elé kötötték azzal, 
hogy az ilyen tehetetlen embernek már 
csak széna való. Ez annyira elkeserítette 
az öreg Tatárt, hogy a jászol előtt kést 
rántott és mellbeszurta magát.

Fellázadt kínai csapatok felgyújtották 
a Csi-Li tartományban fekvő Kalgant. A 
város fele elhamvadt.

K itört a Papandaja-vulkán Jáva szi
getén és hatalmas lávatömegek zúdulnak a 
virágzó trópusi vidékre. A lakosság fejvesz
tetten menekül, mert az egész vidék mint
egy alá van aknázva lávatömegekkel.

Johannesburgban, Dél-Afrikában, az 
egyik tárnában kabels.akadás folytán lezu
hant a szállítókosár és 4750 láb mélység
ben porrá zúzódott. A kosárban ülő körül
belül harminc benszülött és egy fehér mun
kás szörnyethalt.

100 millió koronát sorsol ki Herczeg 
Ferenc képes irodalmi hetilapja, az Uj Idők, 
fennállásának harmincadik évfordu ója al
kalmával, olvasói között. A magyar sajtó 
történetében példátlan sorsjáték feltételeit 
tartalmazza az Uj idők karácsonyi száma, 
amelyben befejezést nyert Bónyi Adorján 
érdekes regénye, a „Jómadár“. Közli a lap 
azonkívül Herczeg Ferenc, Pékár Gyula, 
Krúdy Gyula és Max á  Alex Fischer el
beszéléseit, Surányi Miklós és dr. Csikay 
Pál cikkeit, Szomaházy István tréfáit, Vargha 
Gyula, Juhász Gyula és Forbáth Sándor 
verseit, számos művészi és időszerű képet

és a lap rendkívül népszerű rovatait, a 
szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. 
Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 
80.000 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI, 
Andrássy-ut 16.

A H A R A N G S Z Ó  PE R S E L Y E ,
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
— A számok ezreket értékeinek. — 

Kiss Sándor Körmend 2, Fazekas János 
Szentantalfa 1!, Artner Lajos Répcelak 4, 
Sándor József Zalagalsa 4, Radiicskó Gy. 
Tab 16, Portsi Istvánné Szend 10, Geren- 
gay Pál Penc 4, Koller Péter Somogyszil 
36, Zsédenyi Lidia Budapest 8, Kovács 
Lajos Veszprémvarsány 3, Kresz Sebestyén 
Magyarboly 2, özv. Szabó Gyuiáné Furád 
2, Kovács István esperes Muraszombat 50, 
N. N. Kőszeg 25, özv. sömjéni Németh S.- 
né Kunmegyes 4, ifj. Ekhomp József Zala- 
szentiván 9, Pető Ferenc Celldőmölk 4, 
László József Csékut 10, Szemerey Pál 
Lajoskomárom 8, Járfás Györgyné G>ör- 
szabadhegy 2, Járfas Gergely Győrszabad- 
hegy 2 Droppa Ilona S 'ügy 9, Serbán Róza 
Ceg!éd 10. Tóth Imre ü  őr 2, Schleifer 1.- 
né Szombathely 9, Hujbír Lajosné Buda
pest 2, Varga Vincéné Tés 1, Jobbágyi J. 
Zalasreotgrót 8, Ovadi Lajos Zalamegyes 
2, K.-afft János Pécs 18 Mátyás D ívid Győr 
10, Szeberényi Lajos Vágód 20, Tóth S -né 
és Gyuládé Szentgotthárd 50, Év. gyüleke
zet Szepezd offertórium 37, Kirnbauer L. 
Szombathely 24, Gyülek. offertórium Rábca- 
kapi 50, Takáts Eszter Tárnokréti 50, Gyűl. 
offertórium Tárnokréti 15.100, Huszágh E. 
Balatonalmádi 19, Mesterházy Zoltánná 
Keinenesmagasi 6, Gécs Mihályné Kemenes- 
magasi 5, Smideliusz Béla Beled 2, Mód 
Jánosné Beled 15, Karsay Imréné Baled 
lOO, Jakos Mariska Beled 5, Berényiné 
Karsay Lidi Beled 50, Molnárné Karsay 
Irma Magyarszombathely 50, Kovács L.-né 
Beled 10, özv. Kovács Lajosné Ujmalom- 
sok 2, Sághy Pá! Veszprém 2, Wanderer 
József Lajoskomárom 4, Kiss István takpt. 
ig. Pápa 36, Petrovics Faréncné Gór 4, 
Hutfiesz Endre Rábafüzes 34, Kispéckajár 
offertórium 8 \  Moger Ignácné 5, Borbély 
Béla Markotabödöge 36, Kisfalud és Mi
hályi leányegyház offertóriuina 290, Tokaji 
gyülekezet 8, Nagykanizsa offertórium 64, 
Kaply E'emérné Szentgotthárd 50, Fülöp 
Lajos Iván 4, Kehi Mihály Mászlotiypuszta 
10, Mészáros Ferenc Sárvár 6, özv. Már
kus Lajosné Zalaszentgrót 16, Bencze Re
zsődé Diósgyőr 4, Csapó Mihály Nádasd 
36, Nagy János Nádasd 2, özv. Németh 
Gyuláne Farád 36, Horváth János Pápa 2, 
Lőtz János Kaposszekcső 20, Cziniel József 
Gyömrő 3. Bognár Sándor ü  ömrő 3, özv. 
Gáspár Béláne Sárvár 10, Polgár Mihály 
Kiskamond 4, Ifj. egyesület Rábcakapi 50, 
Gyülekezet Hánta 67600, Szigethi Zsófi, 
Lidi, Ferencné Győrujfaiu 20—20, Gyüle
kezet Kaposvár 200, Ernszt János Győr 20, 
Kulich Margit Budapest 4, Nagykanizsáról: 
Karner Lajos 2.300, Novák János 5 800, 
Litvay Endre 1300 Boross László 11.300, 
Böhm Ignác 1300, Horváth Károly 10, He- 
nel Lajos 5, Nemec József 0 300, Pécsek 
József Bagolasánc 20 ezer K,

letelő* »»készt«  h  kiadó; CZIPOTT GÉZA

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAKOLI. 
Kéziratokat nem adunk viasza.

BIBLIAI TÖMBNAPTÁR
AZ 1925. ÉVRE.

Szerkeszti:
P OD MAN I C Z K Y  PÁL báró. 

Alapára 4 korona.
-----^W’/iAA/^JWVWv-----

O z  év minden napjára ad egy lesza- 
‘ ‘ kítható lapot, melyen egy-egy rövid 
bib'iamagyarázat s azonkívül legtöbb
ször egy kis elbeszélés, hasonlat, köl
temény is helyet foglal. A kiváló refor
mátus és evangélikus fheol. tanárok és 
lelkészek hosszú sora dolgozott e naptár 
számára. Magános, családi és egyéb 
áhitatok céljaira, valamint a biblia na
ponkénti ^olvasásának megszokására 

rendkívül alkalmas segédeszköz.

Megvételre kerestetik egy jó karban 
lévő használt zongora vagy pianino.
Cím a kiadóban i_5

i  dunántúli evang. egyház
kerület története.

I r t a : PAYR SÁNDOR, egyetem i tanár. 

Megrendelhető: Dekanátusi hivatal, 
Sopron. Ev. Lyceum.

Ilii IMI Ilii

Legszebb a já n d é k :

L uther-N aptár.
Szerkeszti: Hetvónyi Lajos.

Ára 28.000 korona. 
Kapható minden ev. lelkészi és taní

tói hivatalban.

Ha gyermeked születik : végy egy méh
családot; az majd begyűjti a tandíjat, mű
hely-berendezést, vagy kelengyét. Hogyan ? 
Leírja a Méhésznaptár (Tés, Veszprém m.). 
Ára bérmentve 10.000 korona.

Á  11 -o A  o  m  raktáron tartok min- 
/ - \ l  1 c i  M ( J U d i T  denféle épületanya
got, asztalos faanyagot meszel, cementet, 
téglát, tetőcserepet, asbestpalát, kész ab
lak- és ajtótokokat valamint mindenféle 

építkezési anyagot.
Szállítható w aggontételben is.

E T lw ó l la ls 'k L r  mindenféle ácsmunkát 
E L I V d l ld lU K .  és építkezést.

S z a b ó  I iri i* e
épületfakereskedő

G Y Ő R ,  B UDAI - UT  6. SZÁM.
Telefon 345. 8 —10

Gáz- és szeszgyárral szemben.

Betegápolónői állás
van üresedésben a kőszegi ev. leánynevelő 
intézetben. Jelentkezni lehet az intézet igaz- 
gotóságánál. Az állást január 2-án kell 

elfoglalni. 3—3
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapított«

K A P I  B É L A
1810-ben. 

Laptulajdonos;
a D nnánttül L atü er-Szövetseo .
i s  OrazápON Lnther-Szöret- 

ség hlvatales lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kl adóhivatalának 

Bsentgotthárdra (Vaavm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkées 

és tanító.
M io J t la n lí  m inden vasárn ap .

9

T é r j m eg , h a  p e d ig  n e m , 

e llen ed  m e g y e k  h a m a r .

Saerkesstő-kladóhlTatal : 

SZENTGOTTHÁRD. 
Vasvármegye.

A „HABA5GHZO“ 
élőül« té«I ára: a harmadik 
negyedévre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Iislher-Nzővetégf tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a Hl. negyedre 80.000 K.

A .Harangsző" terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Becsüld meg a  nevedet.
Ir ta : Hering János.

Amikor az a szerencsétlen, el
vetemedett ember, ott Sopron kör
nyékén az apósát meggyilkolta, 
valaki annak idején kárörömmel 
újságolta nekem, hugy ez az em
ber — evangélikus!

Nem régen beállított hozzám 
egy ágról szakadt mesterember, 
azzal, hogy ő evangélikus s két
ségbeesve kért, hogy segítsek rajta, 
szerezzek számára munkát, mert 
éhen hal. Beajánlottam több úri 
családnál s a vége az lett, hogy* — 
szégyent hozott rám. Pénzt, mun
kaanyagot kapott több helyen s 
aztán odábbállt. El is jutott a fü
lembe: „ilyenek az evangélikusok!“

Legújabban ellenségeink azt fog
ják ránk, hogy a mieink nem ve
szik komolyan a házasságot, kön
nyen megy nálunk a házassági el
válás, hogy dúl közöttünk az 
„egyke“ és ezért nincs helyünk a 
jövendő Magyarországában. Mert 
„ilyenek az evangélikusok!“

Minden felekezetnek megvan a 
saját, külön nagy ünnepe, amit 
buzgón megtart a hívek kicsinye, 
nagyja, a szegény és a gazdag. 
Például a katolikusoknál ott van 
az Űrnapja, vagy Szent István 
napja. Minden munka szünetel 
ilyenkor kath. községekben és kath. 
családokban; teljes odaadással s 
ünnepies buzgósággal öltözik min
denki ünneplőbe; zsúfolva van a 
templom, a körmenetből tán csak 
a betegek hiányoznak. Vagy ott 
van a zsidók hosszunapja, ujéve 
stb. Ki látott ilyenkor ünneprontó 
zsidót? Olyan teljes mindkét val
lás hívei között ezeken a külön 
ünnepeken az ünnepi hangulat, 
hogy arról — akarva, nem akarva

— még az idegen, a más vallásu 
is kénytelen tudomást venni.

Nekünk is van egy ilyen saját, 
külön ünnepünk: a reformáció
emléknapja. Néhol, de csak néhol 
meg is ünnepük hűségesen. De a 
legtöbb helyen, ha az ünnep hét
köznapra esik, van-e az iskolás
gyermekeken kívül más is a tem
plomban? Nem kint dolgozik-e 
ezen a napon úgy, mint egy má
sikon, a földmíves a mezőn, nem 
bent ül-e az iparos a műhelyben, 
a tisztviselő a hivatalban? Elő
kerülnek-e az ünneplő ruhák ? 
Vesz-e tudomást a társadalom arról, 
hogy ez a legnagyobb evang. ün
nep? (a Nagypéntek mellett.) A 
törvény értelmében senkit sem sza
bad az ő ünnepnapján törvény elé 
idézni, aminthogy nem is fordul 
elő, hogy a katholikust Űrnapján, 
a zsidót hosszunapkor törvénybe 
idézzék. De van-e akármelyikünk
nek olyan evang. vallásu ismerőse, 
akit, ha október 31-én törvénybe 
idéztek, oda el ne ment volna, 
vagy tiltakozott volna — a törvény 
alapján — a megidézés ellen ? Sőt, 
a protestáns birák nagy része is, 
nem ott íil-e a tárgyalóteremben 
október 31-én, ép úgy, mint más 
hétköznapon? Ha erről panaszko
dunk, rögtön kész a válasz: „ilyen 
az evangélikus hitbuzgóság!“

Az utóbbi időben egyre szapo
rodik azoknak az evang. vallásu 
vőlegényeknek, menyasszonyoknak 
száma, akik jövendőbeli gyerme
keik vallását könnyelműen elígé
rik, a konfirmációkor tett fogadal
mat megszegik, az ősök ránkha
gyott kincseitől születendő gyer
mekeiket megrabolják. „Ilyen az 
evangélikus állhatatosság!“ — 
mondják némelyek.

Egyik-másik gyülekezetből fájó 
hírek érkeznek: nincs áldozatkész

ség, nem akarják az egyház ter
heit viselni; amit régi világban 
szegény jobbágyősök, szalonnát 
fekete kenyérrel reggeliző, krum
plit ebédelő, de lélekben gazdag 
ev. hívek, papjuk, tanítójuk ellátá
sára szántak, azt a jobb módba 
került, kávét fogyasztó, selyemru
hát viselő, disznótoros unokák le
alkudják, megtagadják, sajnálják. 
„Hja, az evangélikus bőkezűség!“
— hangzik az Ítélet elleneink szá
jából.

A katholikus ember sokszor 
nincs megelégedve papjával, egy
házával, de azért eszébe sem jut, 
hogy emiatt vallást változtasson. 
Nálunk? Hányszor megesik, hogy 
egyik-másik vérmes atyánkfia az 
adó miatt, vagy mert papjával bár
mi okból elégedetlen, esetleg sér
tett önérzetből, hiúságból, vagy 
dacból hátat fordít egyházának! 
„Hja, ez az evangélikus hithűség!“
— általánosít rögtön a gúnyolódó.

Hát az evangélikus sajtó! Má
soknak napilapjaik, heti s havi 
folyóirataik garmadával vannak 
nagy olvasóközönséggel; Nálunk ? 
„Harangszó“, „Luther-Naptár“, 
„Evangélikusok Lapja“ — nincs* 
tovább! És ezek is hegy küzkőd- 
nek! Jó evangélikus ember házá
ban mindegyiket ott kellene találni, 
vagy legalább is egyiket. De fel- 
jajdulásaikból, segélykéréseikből 
nem azt lehet-e kiolvasni: „nagy 
az evangélikus közönyösség, so
kunkat még az sem érdekel, ami 
saját portánkon történik!“

Ezekre a példákra, amiket nap
estig lehetne szaporítani, szégyen- 
pir futja el a hű evangélikus arcát

„Szégyenelnem kell, hogy ma
gyar vagyok“ — kiált fel Petőfi 
fájó elkeseredéssel egyik versében, 
mikor gondolatban végig tekint 
nemzete gyarlóságain.

O lvassuk és terjesszük a Harangszót!
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Nekünk meg sokszor az az ér
zés fut át a lelkűnkön:

„Szégyenelnem kell, hogy evan
gélikus vagyok!“

Hát az igazi evangélikus eré
nyekkel az imádkozással, a bűn
bánattal, az élő és cselekvő hittel 
hogy vagyunk? Hát a Biblia ott 
van-e minden ház asztalán, a Krisz
tus ott él-e minden szív mélyén ? ! 
Ezekre a kérdésekre is lehetne ám 
sok szomorú példát felhozni!

De hát így van ez szerte a vi
lágon, ahol evangélikusok élnek? 
Hála Istennek, nem ! A művelt 
nyugatról, az ébredező keletről ör- 
vendetesebbnél örvendelesebb hír
adások érkeznek, amelyek azt 
mondják, hogy tele a nagy világ 
élő hitű evangélikusokkal . . .

Van e csonka hazában is elég 
sok szép jele az erős evangélikus 
hitnek, lüktető egyházi életnek, 
krisztusi lelkületnek, lutheri vallás
tételnek, de ezek a fölpanaszolt 
hibák és bűnök, mint rozsdafolt a 
fényes acéllapon, mint az aranka 
a lucernatáblában, mindig nagyobb 
kárt tesznek az egyház testében.

Sok méh között a darazsat, vá
sári sokadalomban a tolvajt alig 
venni észre. De akik kevesen van
nak, azok között az egy rossz is 
rögtön szembetűnik.

Mi magyar evangélikusok alig 
maradtunk félmillióan. Mi az ? Még 
a magyarországi zsidók is többen 
vannak! Budapesten mégegyszer 
annyi ember él, mint ahány lelket 
magyar evangélikus egyházunk

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. (16)

A vendégek még három napig maradtak 
az örömmel tartóztató, vendégszerető ház
nál. Nehéz volt a búcsú óráját kitűzni, az 
indulásra készülniők, mert amint ők a csa
lád tagjait, úgy azok őket mind jóban meg
szerették. A család boldogsága, ezért hálás 
szeretetének meleg megnyilatkozása von- 
zóiag hatottak a látogatókra. Az együttlét 
idején társalgás közben gyorsan vidáman 
teltek az órák. Az utolsó estén a vacsora 
után Walther apai örömmel pihentetve te
kintetét leányán, a mellette üiő vőlegény
hez fordult:

— Te Vilmos, nem a Hesperidák kert
jéből hoztad nekünk ezt a gyönyörű szép 
aranyalmát ?

— Nem. Az indián tengerben találtam 
a kagylót, mely e drága, igazgyöngyöt rej
tette magában.

— Te vissza hoztad nekünk amit el
vesztettünk, mi pedig neked adjuk át amit 
felfedeztél, nekünk marad a szülői gyö
nyörködés boldogságtokon.

— Én meg — szól Waltherné — arra 
kérem tisztelendő asszonyt, hogy ha még 
bennünket látogatásával szerencséltet, ok

számol! És még ez a kevés evan
gélikus is szerteszét van szórva, 
úgy hogy még kevesebbnek látszik.

Nem csoda, hogy, ha köztünk 
valaki történik, ha köztünk valami 
botlik, azt rögtön tudja mindenki 
s rögtön készen van az általáno
sító ítélet: „ilyenek az evangéli
kusok !“

Hiszen tudjuk, hogy ez igazság
talanság, mert egyesek bűnei, gyen
géi miatt nem lehet elitélni mind
nyájunkat. De hiába, a közvéle
mény, különösen ha elfogult — 
pedig irántunk az, — hamar álta
lánosít. Egy kivetni való ember 
legyen csak közöttünk, azonnal 
árny vetődik mindnyájunkra. Mert 
kevesen vagyunk!

Sándor, macedóniai király sere
gében (kit vitézsége és lángesze 
után „nagy“-nak neveztek) volt 
egyszer egy gyáva, kötelességmu
lasztó katona, kinek szintén Sán
dor volt a neve. Nagy Sándor maga 
elé hivatta ezt a szerencsétlen, 
haszontalan Sándort s azt mondta 
neki: „ Vagy becsüld meg a nevedet, 
vagy változtasd meg!a

Most, e sorokon keresztül, kü
lönösen a közel múlt, szent ün
nepek hangulatának hatása alatt, 
a „Harangszó“ is azt üzeni minden 
magyar evangélikusnak: „Becsüld 
meg a nevedet, azt a nagy és szép 
nevet, amellyel hit hősöket, vértanukat, 
haláláig hu és becsületes embereket, 
áldozatokra kész nagy sziveket, krisz
tusi jellemeket, költőket, tudósokat, 
intézményeket, nagy nemzeteket ne-
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vetien hozza magával kedves Karolin ieá- 
nyát is. Igen szívesen fogadjuk. Edith na
gyon sok szépet beszélt róla

— Ha előbb nem, az esküvőnkre bi
zonnyal eljön Karolin — erősí i Edith — 
mert ö lesz egyik koszorús leányom, a má
sik ez az indián borostyán Mari, ha addig 
férjhez nem megy.

— Akkor meg mint koszorús asszonyod 
— siet a válasszal Mari. De ha ez nem 
szokás, akkor is itt leszek, ha gyalog is 
kel) jönnöm, hogy Napsugárban gyönyör
ködhessem.

Ha Karolin eljön — folytaié Alfrédra 
pillantva — akkor alighanem itt is valaki
nek kedve támad a mi telepünkre látogatni.

A társaság vidám mosolygással hall
gatta Mari ártatlan jóslatát. Edith anyjához 
hajolva mondá:

— Mama, ennek a buzgó jövendőmon
dónknak igen könnyen igaza lehet.

Vacsora után Walther a maga szobájába 
vezette Kardost, Alfrédet és előadta a le
ánya viszontlátásának öröméből fakadt ha-: 
tározatát.

— Vilmos fiam, a jóltevőknek hálávak 
tartozunk. Avertonné asszony Ediíh leá
nyunkat az indián sátor tanulatlan lakójá
ból nevelőnői buzgó fáradozásával miveit 
végtelen kedves nővé alakította át. Ezért

veznek! Tudd meg, hogy a te evan
gélikus nevedhez nem méltó a hi
tetlenség, az állhatatlanság, az ön
zés, a durva lélek, a könnyelmű 
élet, szeretetlenség, gyűlölködés, 
árulás és a többi sok bűn! Ha ezt 
meg nem érzed, ha erre rá nem 
eszmélsz, akkor már nem is vagy 
igazi evangélikus! Nem vagy kö
zénk való! Mert szégyent hozasz 
ránk és a mi közös nevünkre!

Akkor inkább távozz közülünk! 
Legyünk iilkább kevesebben, de 
akik maradunk, azok vessék ma
gukat alá a krisztusi követelmé
nyeknek : „Úgy fényljék a ti vilá
gosságtok az emberek előtt, hogy 
lássák a ti jó cselekedeteiteket és 
dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat! 
Akkor majd sokan leszünk megint! 
Mert akkor krisztusi vonzóerőt su
gározunk magunkból!“

1925. január 11.

A tót püspökök a szocialisták 
és kommunisták ellen.

A felvidéki katolikus tót püspökök 
a karácsonyi ünnepek alkalm ából 
közös pásztoríeveiet bocsájtottak ki, 
amelyben éles hangon fordulnak a 
szociáiistdk és a kommunisták ellen. 
Kifejtik, hogy e két párt tagjait a 
papság nem tekinti az egyház tag jai
nak, hanem  eretnekként fogja őket 
kezelni A szocialista pártok tagjainak 
a pap köteles megtagadni a temetést, 
keresztelést é3 egyházi esketést. Az 
érdekes pásztorlevelet — melyet a

kezeibe teszek le 30.000 dollárt azon ké
réssel, hogy otthon add át neki. Nem akar
tam ezt itt neki átnyújtani, hogy megkímél
jem a szabadkozás. köszönés terhitől. Fo
gadja ezt rés ünkröl mint kelengyét Karo
lin leánya kiházasításához. Orventon lel
kész urnák missziói munkásságát méltá
nyolva, évdíjának emelésére 40.000 dollár 
alapítványt teszek Ennek évi kamatját ő, 
halala esetén özvegye, azután az ott ala
kuló gyű ékezetben működő mindenkori 
lelkész élvezi. Leányunk elrablója ellen 
nagyon elkeseredve voltunk, de miután 
előadásodból is megértettük, hogy az indián 
főnök a gyermeknek magához karolásával 
annak életét mentette meg rabló társai ke
gyetlenségeitől, mint saját gyermekét ne
velte s szerette: most már kiengesztelőd- 
tünk. Sasszem és felesége számára 20.000 
dollárt. Ennek kamatjából megélhetnek s 
ha megvénülnek sem szorulnak alamizs
nára. Mariról Edith, akit úgy szerei, maga 
kíván gondoskodni. Ha az indián telepen 
létre jön a gyülekezet, egy uj templomnak 
szilárd anyagból építetését s felszerelését 
magamra vállalom. Addig is rövid idő 
múlva két harangot küldök, hogy ezek is 
buzdítsák a híveket istentiszteletére. Meg
jegyzem, hogy e rendelkezést nőmmel s 
fiammal egyetértve tettem.
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nemzed alapon áYó tőt politikusok 
nagy örömmel fogadtak — dr. Blaha 
besztercebányai, dr. K^etykó nyit ai, 
Vojtassák szepesi és Jaatáusch nagy
szombati pü'-pökökön kí^ül Fischer 
kassai püspök is aláirts.

*
A felvidéki püspökök karácsonyi 

pántorlevele nagy hullámzásba hozta 
Csehországot és a Felvidéket. A cseh
szlovák kormány válaszul mielőbb 
keresztül akarja hajszolni az egyház 
és állam szétválasztását.

Massaryk e'nök újévi beszédében 
ezt be is jelentette. Az állam és egy
ház szétválasztását — úgymond — 
nem szabad vallásellenes cselekedet
nek minősíteni. E lenkezőleg az egy
házak saját erejükből erősítsék a hit
életet és az állam hasonló módon 
támaszkodjék önmagára és belső ér
dekeire. Épp a világháború a Habs
burg. a Romanov és a Hohcníollern 
birodalom bukása bizonyítja, hogy 
mennyire nem vált be az állana és 
az egyház egybekapcsolása

1**25. jenuár 11.

Különös g y á sz is te n tisz te le t.
Különös gyászistentiszteletet tartott 

N}ugatamerikában egy lelkész. Ki 
hirdette, hogy egy meghatározott 
vasárnapon gyászünncpet szándékozik 
tartani azoknak az egyháztagoknak 
emlékére, akik templomba többé nem 
járnak, az Isten országa dolgai iránt 
tö bé nem érdeklődnek, tehát akik 
»ieLileg halottak«. Azon a vasárna-

— Örömmel hozzájárulunk — siet ki
jelenteni Alfréd. Csck még azt kérem, pipa, 
tekintetlel a téli időszakra, hogy ktitd.ü k 
az indián atyafiaknak eg/ pár vaggon élel
miszert; kukoricát, lisztet, kölest is.

— Meg lesz, fiam. az is.
Waltherné ez alatt a maga szobájában

Overtonné asszonynak a maga s Kamiin 
leánya számara értékes ékszereket adott 
át emlékül: Edith Máriát bo’dogiiotla egy 
pár arany karpereccel s fülön függővel.

A kapitány a hazafelé indulás óráját 
másnap délelőtt 11 órára tűzte ki.

Reggel midőn a társaság a reggelinél 
találkozott rémi han .ulatváJtozás volt ész
lelhető. Edith £j*>án a boldog mosolyt gya
kori sóhaj váltotta föl, a kapitány is elfo
gultnak látszott, Ma i pwdig mim ha szavát 
vesztette volna, hahg^ug volt, ha Edithre 
tekintett: kőnyek rezegtek szemében.

— Mi bajod, Mari leányom, — kérdi 
tőle Overtonné — miért vagy oly szomorú?

— Örömmel kísértem ide Edith test
véremet, de most csak sírni tudok, mikor 
tőle el kelt szakadnom.

Kardos e biztatással enyhi*ette bánatát:
— Mari húgom, légy nyugodt, amint 

Károly utánam jön szintén elhagyhatja a 
telepet, ismét mellettem lesz neki állása.

Emlékkönyvbe.
De szép is a lány, ha tavasz fakadáskor 
Rózsabokrok között dalolva jár szerte.
5  mig a rózsát, mályvát bokrétába gyűjti, 
Édes vágyak szárnyán messze száll a lelke! 
Festő arany bimbó halvány rózsák között.
Harangvirágcsennés szive dobbanása.
Epedö leikéből felzokogó nóta:
Párja után síró vadgalamb bugása.

De szép is a lány, ha fényes bálteremben 
Édes muzsikára jobbra, balra lendül. 
Hófehér ruhája lágyan simul rája,
Vidám kacagása mint eziisthur zendiil.
Mint a szel Mérte sudár jegenyefa,
Halk zene szavára úgy hajlik a teste.
Keble pihegése: álmodozó tenger 
Narancsvirágittas, bűvös-bájos este.

Mégis legszebb a lány, ha kotlául a harang 
S ég felé száll halkan szíve imádsága; 
Zsoltáros könyvével templom felé indul, 
Hullván rá az akác hervadó virága!
De tisztább a könnye ezüst harmatcscppnél! 
Fehér liliomnál fehérebb a lelke,
Hangja is édesebb pacsirta dalánál,
Ha Istent keresi — ha Istent meglelte!

VITÉZ HORKAY BÉLA.

pon tömve volt a templom. A »halott 
lelitek is ott voltak. Alapigének János 
jelenései 3 . i - e t  választotta: »Az a 
neved, hogy élsz és halott vagy«. 
Azt mondják a beszéd megrázó erejű 
volt és sok halott lelket támasztott 
életre.

G yüjtsiink előfizetőket és 
adakoznunk a  „HARANGSZÓ“ 

fe n n ta r tá s á ra .
Mint felesége vele jösz te is és mindennap 
találkozhatsz Edihtel.

— Köszönöm, — szól Mari hálás mo
sollyal — ; Kapitány űr ígérete mindig tel
jesül. Ez a remény vígasztal, még egymás
tól távol leszünk.

A bucsuzás nagy nehezen véget ért. A 
távozókat a család íagjai mird kikisérték 
az állomásra. Itt míg Mari ismételve meg
újítja a bucsuvételt Edithtől. Alfréd egy 
feladói vevenyt s két ku csőt hozzájuk fű
zött cédulával adott át bizalmasan a kapi
tánynak e szavakkal:

— Hugóm egy-egy ládában ruhaneműt 
s más egyebet küld a tisztelendő asszony
nak s Marinak a te nevedre fe'adva. Ott
hon add at mindeniknek a nevet mu’ató 
ládát s hozzátartozó kulccsal.

Edith kezét vőlegénye karjába fűzve 
bánatosan szól:

— Tehát négy hét múlva találkozunk 
ismét I

Igen, eljövök, ha derül, ha borul.
— Vilmos, nekem hosszú lesz ez az idő.
— Nekem is, angyalom, de árnál éde

sebb a viszontlátás Még a te’epen sok 
teendőm van Pünkösdig el aka om végezni 
s akKorra kitűzőit egybekelésu k után re
ményiem, hogy tiszti szolgálatomban lega
lább felévi szabadságot nyerek, hogy a

A hercegprímás
a felekezetek egyenlő jogáról, 

az antiszemitizmusról.
A Neues Wiener Journal tijévi 

számában, Csernoch János biboros- 
hercegprimás egy állítólagos nyilat
kozatát közli. A nyilatkozatban elől 
a legitizmussal és a bolsevizmussal 
foglalkozik őeminenciája, majd végül 
szól a felekezetek egyenlő jogáról és 
kíméletlen elítéli az antiszemita uszí
tásokat.

— Kell, hogy végre végeszakad- 
jon minden kihágásnak — mondja 
Csernoch nyilatkozatában — és a 
szorgalmas, kitartó munka korszaká
nak kell következnie, minden botrány- 
per, fajok és felekezetek üldözése 
nélkül. Minden felekezetnek egyenlő 
joga van a régi, hagyományos felfo
gás szerint és ez mindenkor legjel
lemzőbb tulajdonsága volt a magyar
ságnak. Ez a politika szerezte meg 
Magyarországnak a háború előtti Eu
rópa legtürelmesebb és legszabadel- 
vübb államának helyét.

— Ebben a tekintetben én járok 
elől a példával, mint a magyar kaiho- 
likus egyház feje. Én nem ismerek 
különbséget ember és ember között! 
A budapesti főrabbival a legszoro
sabb baráti viszonyban vagyok és 
valóban, nagyon sokra becsülöm ezt 
a komolv, tudós férfiút. Éa csak be-

-csületes vagy tisztességtelen embert 
ismerek és ez az egyetlen különbség, 
amelyet emberek között teszek. Nem 
igaz az, hogy antiszemita uszitás

kedves mama óhajtása szerint, mint házas
pár is ha rövid ideig is családi körében 
maradjunk.

— Ez a leghőbb vágyam; boldog le
szek. hogyha teljesül. A bucsuzás végül 
megszakadt, a vonat elindult. A hosszú 
utazást Vilmos és uülársai eltekintve a hó
zivatar áltat közben-közben okozott kése
delemtől — baj nélkül végezték. Az utolsó 
vasuli á lomásnál a telephez legközelebb 
eső városban kiszálltak s kocsira ültek. 
Haza é'kezvc Overtonné asszony és Mária 
meglepetve láttán, hogy a podgyászukat 
hozó Kocsiról egy-egy ládát is emelnek le 
s visznek a kocsison lakásukba s hozzá a 
ku’csot a kapitány azon erteTtássel adja 
át, hogy e küldemény számukra jött velük 
Washingtonból. Ö lakásába terve először 
is Monk Károlynak — kire távolléte idején 
a teendők végezését bízta — jelentését 
hallgatta meg. . .

— Minden rendben van — végzi elő
adását Károly — Kapitány úr tekintélye 
őrködik mellette. Akik élelem dolgában 
m e g s z ó l  urnák: jeleni keznek s illedelmesen 
segeiyt kémek. Többen azonban mar ismét 
szeretnének nagy vadasratra indulni, de 
kapitány úr vezetése me ett, mert azt hi
szik, hogy ha velük van, akkor gazdag 
zsákmányt reményeihetnek.



12 HARAN0S8Ö. 1925. január 11.

mögött, amely legnagyobb szomorú- 
Ságomra Magyarországon a legutóbbi 
időben elhatalmasodott, ott állna a 
katholikus egyház. Gondoskodom róla, 
hogy a magyar papság távol tartsa 
magát ezektől az fizelmektöl és min
den alkalommal a leghatározottabban 
Ítélje el e kilengéseket. Aki zsidóelle
nes uszítást folytat, nemcsak rossz 
ember, hanem rossz keresztény is, 
mert lábbal tapossa a kereszténység 
legszentebb parancsát: a felebaráti 
szeretetet. Hiába verik a mellüket a 
botránycsinálók, hogy keresztény meg
győződésük ösztönzi őket az uszításra. 
Innen, a kereszténység ezeresztendős 
várának ormáról kiáltom feléjük, 
hogy semmirekelő emb^ek és nem
csak nem keresztények —r de egyál
talán nem emberek az én szemem
ben. *

A Nemzeti Újság vasárnapi szá
mában cáfolat jelent meg a herceg
prímás környezete részéről, amely 
elmondja, hogy Magyarország első 
főpapja nem akart nyilatkozni a Neues 
Wiener Journal tudósítójának (Lévai 
Dinye Mihálynak) hanem csupán 
»fesztelen beszélgetés céljából« fo
gadta a hírlapírót.

Házvezetőnőnek ajánlkozik egy közép
korú hadiözvegy, ki a háztartás minden 
ágában jártas, jó bizonyítvánnyal rendel
kezik. Cím: Klein Rezsőné Vönöck Vas
megye. 1—3

— Feltett szándékom Károly a vadászat 
rendezése. Különösen óhajtanám, ha minél 
több prémes állatra találnánk. Ezek prémje 
most legértékesebb és ára jó szó gálatot 
tenne a szükséges élelmiszer és ruha be
szerzésénél indián testvéreink részére.
. Ezután a lelkészlakra ment a kapitány. 

Épen a láda kiürítésével voltak elfoglalva 
a háziasszony és leánya.

— Nézze csak, kapitány úr, mennyi sok 
szép vásárfiát hoztunk magunkkal Wasing- 
tonból tudtunkon kívül 1

— Fogadják ezt is hála jeléül Walthe- 
réktől a sok szívességért, amelyre leányuk 
itt talált.

— Valósággal gazdagokká tesz bennün
ket a jószívű feledhetetlen Edith.

— Ne felejtsük, hogy tisztelendő asz- 
szony ide jövetele óta nem szűnt meg őt 
gazdagítani lelki kincsekkel. De — folytatá 
a lelkészhez fordulva — tisztelendő urnái 
is van előadni valóm. Itt egy pénzintézeti 
betéti könyv 40.000 dollárról. Ez Walther 
úr alapítványa a missziói lelkészi állás ja
vadalmazására. Kamatját tisztelendőséged 
fizetésjavitáskép, ha nyugalomba lép, nyug
díjkép élvezi s e jog túlélő özvegyét is 
megilleti. E másik betéti könyvet 30.000 
dollárról kedves leányuknak, Karolin hú
gomnak küldi tiszteletdijul a hálás szeretet, 
mint menyasszonyi hozományt férjhez- 
menetelekor.

Overton lelkész kezet m újtva szól:
— Kapitány úr, a missziói lelkészi ál

lást biztosító alapítvány felett az egyház

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Türelem.

Jan. 12. A türelem fontos a belső 'életre 
nézve. Kol. l . o —n. Zsid. 1 2 .í—2. Pál tü
relemmel, kitartással könyörög, hogv hívei
ben legyen türelem, kitartás. A türelem 
nem egy pillanat műve a hivő lélekbe», 
mint lehet az újjászületés, hanem egy hosz- 
szu iskolának utolsó osztálya. Először meg 
kell ismerkedni az Isten akaratával. Azután 
jön a gyümölcstermés: az Úrnak szolgáló 
élet. Az engedelmesség mértéke szerint 
újabb növekedés az Isten megismerésében. 
És mint mindezeknek betetőzését, kívánja 
Pál apostol, hogv hívei kitartással és hosz- 
szutüréssel erősíttessenek meg.

Jan. 13. A türelem a szolgálat előfelté
tele. II. Kor. 6 . 1—10. Az Úrnak való szol
gálat gyakran nyomorúsággal és üldözte
téssel jár. A világ Isten szolgáit ma sem 
szereti. Gúny és bántalom ma is a meg
alkuvás nélkül szolgáló keresztyének osz
tályrésze. Ennek elviselésére pedig nagy 
türelem kell. Végül: az Úrnak való szol
gálatnak olyan lelki kellékei vannak, me
lyeket semmiféle más szolgálat úgy meg 
nem kíván. Tisztaság. Szent Lélekről való 
vezettetés. Őszinte szeretet. Hogy ezeket 
megszerezze, ezekben megmaradjon, sőt 
növekedjék valaki, ehhez megint nagy ki
tartás kell.

Jan. 14. A türelem használ a testvérek
nek. Máté 1 8 .21—35. A türelemnek van egy 
sajátos formája: türelem a mások bűneivel 
szemben. Nem azt jelenti ez, hogy a bűn 
előtt gyáván hunyjunk szemet, vagv alkud
junk meg vele. Hanem azt jelenti, hogy ha 
mások bűne nekem okoz kárt vagy sérel
met, különösen ha a keresztyén testvérek 
közül valaki bánt meg, ne siessetek olyan 
nagyon magamnak elégtételt szerezni! Hi
szen az Úr milyen nagy türelemmel hor
dozta és hordozza az én ezerszer nagyobb

nevében is meleg köszönetemet nyilvání
tom. Eddig nagyon szerény anyagi helyze
temben a gondolat halálom esetén — csa
ládom jövőjére — sokszor elszomorított. 
Most aggodalmam megszűnt, zavartalan 
buzgalommal szentelhetem életemet az 
evangélium szolgálatára. A leányom kihá- 
zasíiására küldött nagyértékü adományért 
Walther uréknak nőm s Karolin külön is 
kifogják hálájukat fejezni.

Kardos ezután magához véve Monk Ká
rolyt a főnökhöz ment s megkérte leánya 
kezét Károlynak Sasszem nyugodtan, őszin
tén válaszolt:

— Károly testvér, te is jó ember vagv, 
szeretsz bennünket. Aztán leányom úgy is 
már beleélte magát a fehérek szokásaiba, 
hadd legyen az ura is fehér. Neked adom 
feleségül.

Most Mari szobájába léptek, ki a nagy 
ládából kiszedett ruhanemüek s más hasz
nos. értékes cikkek rendezésében gyönyör
ködött. Itt Károly vette át a szó t:

— Mari, a kapitány úr apádtól már 
megkérte számomra kezedet. A leány jobb
ját nyújtva komolyan, kedves őszinteségé
vel adja meg a választ:

Károly tudod, hogy szeretlek. Hozzád 
megyek és az lesz főgondom, hogy ne bá
nattal, hanem mindig örömmel emlékezhess 
ezen napra.

— Amint látom — jegyzi meg moso
lyogva a kapitány — itt van már ruhake
lengyéd; amint menyasszonyi ruhádat a 
tisztelendő asszony segítségével elkészíted,

bűneimet. Jaj, ha egyszer vége szakadna 
a türelmének!

Jan. 15 A türelem meghozza a maga 
gyümölcsét! Luk. 8 . 4—15. A magvetéstől 
az aratásig nagy idő telik el. Türelemmel 
várja végig ezt az időt a mennyei Magvető. 
Hinti-hinti az Ő evangéliumának magvait 
és azután vár: megtermi-e bennem, ben
ned, a világban a maga gyümölcseit. De 
nemcsak a Magvetőben, hanem bennünk 
is türelemnek, kitartásnak kell lenni, ha 
aratást akarunk érni.

Jan. 16. Türelem mindvégig! Róm 12. 
12. Márk 13.1—18. Az igazi keresztyének
nek mindig nagyobb és nagyobb türelemre 
van szükségük. Nagy türelemre van szük
ségük, mert nekik is részt kell venniök az 
egész világot meglátogató nyomorúságok
ban. De még nagyobb türelemre van szük
ségük Isten gyermekeinek, mert ők olyan 
szenvedésekben is részesülnek, amelyekben 
a világ gyermekei nem. Üidöztetnek, az ő 
hitük miatt. Legközelebbi hozzátartozóik 
ellenségeikké válnak, az ő hitük miatt. — 
De aki mindvégig megmarad, megtartatik.

Jan. 17.Isteni türelem. Rom. 2 . 1—10. 
Nagy az Istennek elnézése és hosszutürése. 
Akar széttekintek a világban, akár a ma
gam életére nézek, csodálkoznom kell, 
hogy Isten milyen végtelen türelemmel 
hordozza azt a sok bűnt, melyről pedig 
tudom, hogy végtelenül sérti az Ö tökéle
tes szentségét. Isten eme hosszutürésének 
megvan a maga célja. Megtérésre akar ez
zel indítani mindenkit. Hiszen Ö nem gyö
nyörködik a hitetlen halálában, hanem azt 
akarja, hogy megtérjen és éljen.

Jan. 18. Hogyan leszek türelmessé ? Jób 
1 .e—2. 10. Jak. 5 . 7—11. Türelmessé leszek 
a szenvedések iskolájában Ha az Úr meg
próbáltatásokat és kisértéseket nem en
gedne rám jönni, akkor nem is volna egy
általában alkalma a hitemnek a türelem
ben való erősödésre. Legyünk hálásak az 
ostorért, a keresztért. Türelmessé leszek,

azonnal megtartjuk a menyegzőt. Kardos 
a főnököt s feleségét még azon hírre! is 
megörvendeztette, hogy Edith atyja az ő 
számukra is szép összeg pénzt tett le, a 
melyet a városban egy takarékpénztárnál 
helyezett el. Erről ott kamatot fizetnek s 
ezt ők megélhetésükre használhatják fel 
évenként Haliluk után a pénzt Mária leá
nyuk örökli A betéti könyv a lelkész úr 
gondviselése alatt lesz, ő fogja a kamatot 
kivenni és átadni.

Sasszem meghatottan fejezte ki háláját:
— Köszönöm testvér. Ismét jót tett ve

lünk a távolból is Edith. Ő is a te szíved
del érez. Már látom, hogy ti keresztyének 
szent énekesekkel, imádkozástokkal jobban 
keresitek a nagyszellemet, az Istent, jobban 
megismeritek akaratját. Ezért mentek ti 
mindig előbbre, míg az indián hátramarad, 
pusztul. Kimondom, hogy e naptól fogva 
hozzátok tartozom. Üzend meg Edithnek, 
hogy ha eljön a tanyánkra, engemet is ke
resztyénnek talál. A hozzátok térésre buz
dítani fogom összes indián társaimat is.

— Okosan gondolkodói, Sasszem bará
tom, úgy a magad, mint a fajod érdeké
ben. Ha néped felveszi a keresztyen vallást, 
mely szeretetet hirdet, békés, munkás életre 
tanít: akkor elkerüli a pusztulást, mely a 
munkakerülő, csak rablásból éini akaró 
néptörzset fenyegeti. Tanácskozzál főnök
társaiddal, vedd reá őket, hogy veled együtt 
lelkesítsék a maru törzs tagjait a keresz
tyének sorába lépésre.

(Folyt, köv.)
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ha például veszem a szenvedésben és a 
béketürésben az Úr nagy szolgáit. A biblia 
lapjain, a keresztyénség történetében és a 
jelenkorban is hány buzdító példa ragyog 
előttem I

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről
A fővárosi lapoknak egybehangzó 

jelentése szerint a békeévek óta nem 
volt Budapesten o ly  za jo s , o ly  
tom boló  S zilve sz te r  é j , m in t  az  
id én , A kávéházak, vendéglők, szín
házak, mozik valóságos ostromló 
emberáradattal küzdöttek. Aki előre 
nem gondoskodott jegyről, helyről, 
annak lehetetlen volt valahová bejut
nia. Szilveszter éjszakáján, azt Írják 
a közgaszdászok, milliárdok cseréltek 
gazdát. A mulatóknak semmi sem 
volt drága. A kis újévi malac ára 1I2 
millióra szökött fel a nap folyamán. 
Kéményseprők, malacszőr áru Igát ása 
mellett csókokat is árvereztek. Egy-egy 
szilveszteri csők átlagára 100, 150 
ezer korona volt. A záróra után a 
derengő reggeli órákban Budapest 
uccái báltermekké változtak át. Senki 
sem akart hazamenni. A rendőrök 
szinte könyörögtek az embereknek, 
akik az uccán folytatták a mulatozást, 
hogy térjenek haza. Természetesen a 
mentőknek a sok alkoholmérgezés 
következtében rendkívül sok dolguk 
akadt Szilveszter éjszakáján. És még 
valaki mondja, hogy konszolidálódunk. 
Félő, hogy Sodorna és Gomora sorsa 
várakozik reánk.

*

Jézus szíve kultuszának 250, ill. 
25, majd 10 éves évfordulója alkalmá
ból a főváros katholikus egyesületei 
díszgyülést rendeztek újév napján a 
régi országházban. Itt többek között 
Huszár Károly, a nemzetgyűlés al- 
elnöke is felszólalt, aki a beszédében 
a katholicizmus hivatásáról szólt és 
cáfolta az utóbbi időben gyakran 
ismétlődő ráfogást, hogy a magyar 
katholikusok nem eléggé magyarok 
és nem eléggé keresztyének. Erre a 
rá fogásra — úgy mond — a magyar 
katholikusok azzal cáfolnak rá, hogy 
szeretettel és keresztyén megértéssel 
teljesítik hivatásos kötelességüket.

Mi a magunk részéről a magyar 
katholikusoknak magyarságában és 
keresztyénségében nem kételkedtünk 
soha. Ami azonban a zt a n a g y  
szere te te t és eg y e té rté s t i l le t i , 
főleg egyes katholikus lelki vezetők 
részéről, tisztelet a kivételeknek és 
Huszár Károlynak, a nemzetgyűlés
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alelnökének — ebben egy kicsit kétel
kedünk akkor, amikor nem is Mucsán 
a katholikus iskolaszékből kiebrudal- 
ják azokat a tiszteletreméltó katholi
kus polgárokat, akiknek protestáns 
feleségeik vannak; holott a róm. kath. 
jellegű iskolának fenntartó testületé 
a politikai község, ahol is a más 
vallásu polgárok tiszteletreméltó ösz- 
szeggel adóznak.

*

A pápa a titkos konzisztorium leg
utóbbi ülésén beszédet mondott, a- 
melyben rámutatott a különböző or
szágokban megtartott katholikus nagy
gyűlések jelentőségére, hangsúlyozta, 
hogy a franciák a vallás védelmére 
egyesültek és szervezkedtek, majd 
megemlékezett a bolsevista veszede
lemről is, amely újabban az egész 
világot fenyegeti.

Vájjon megértik-e a pápának intő 
szózatát ott és azok, akiknek leg
elsőben is kötelességük meghallani a 
pápa intelmeit és mindent megtesznek-e 
a bolsevista veszedelemnek elhárítá
sára: a m u n ká so k  és az ínsé
gesek jó létének emelésével.

H Á Z I - O R V O S .

A hygienia a közép- és újkorban.
Az <5 kor egészségügyi fejlődését 

romba döntötte a középkor, amely 
eszméjével tönkretette a testnevelést. 
A földi életről való fölfogás az volt, 
hogy a föld csak a siralom völgye. 
Az igazi élet csak a lelket üdvözítő 
tűlvilági élet. Ezért a test sanyarga
tását hirdették.

Ennek meg is volt a következ
ménye, mert országok szerte millión
ként szedték áldozataikat a legkülön
bözőbb járványok; így a vérbaj, a 
pestis, a bélpoklossdg stb. stb.

Ekkor is történtek ugyan intézke
dések a járványos betegségek leküz
désére, de eredménytelenek voltak, 
mert azt még fokozták a folytonos 
háborúskodások és a később beállott 

'vallásszakadás. A reformáció volt az, 
mely az emberiséget e téren is nagy 
lépéssel vitte a felvilágosulás kor
szaka felé A humanitás és az em
berek egyenlőségének eszméjétől át
hatva a közegészség ügyet is fellen
dítette és fejlődésnek indította.

A Napóleoni háborúk után a meg
értés megnyugvás korszaka követke
zett. Az emberek belátták, hogy az 
egyed élete és egészsége az összeseké.

Ebből kiindulva Pettenhoffer egy

13

uj tant alkotott és ezzel egy uj kor
szakot is nyitott meg a hygienia tör
ténetében. ö  volt az első aki figyel
meztette az emberiséget arra, hogy 
»Az egészséget elsősorban a környe
zet veszélyezteti, amelyben élünk és 
ha az egészségi viszonyokat javítani 
akarjuk, a környezetünket, az élet
módunkat kell úgy berendeznünk, 
hogy abból, se magunkra se másokra 
kár ne származzékc.

Ennek a tannak később mind több 
és több hive lett, s ebből fejlődött ki 
a XIX. század hygieniája.

Dr. Schwartz Ernő.

e g y r ö l - m A s r ő l .

A m in d e n n a p i életből.
A nyúlbőrök elkészítése. Friss 

házinyulbőrökért a kereskedők nem 
adják meg a kellő értéket, azért aján
latos, ha jól akarjuk eladni, vagy 
saját használatunkra akarjuk meg
tartani, a bőrt előbb teljesen kiszárí
tani. A nyári bőr nem alkalmas a 
szőrmének való kikészítésre, azonban 
bőrnek kikészítve, cipóbélésnek alkal
mas Szőrmének csak a téli nyulbőr 
jó, (októbertől februárig, csak hideg 
télen márciusig). A bőr kikészítésénél 
a következőképen kell eljárni: A bőr 
egy deszkára lesz kifeszítve. Ennek 
kellő nagyságúnak kell lennie, pl. 70 
cm hosszú, a nagyobb szélessége 
24 cm. és a kisebb szélessége 8 cm , 
a széle legömbölyített legyen. Most 
a szőrös felével befelé fordítjuk a 
bőrt és a farkánál és lábainál egy egy 
szöggel megerősítjük. A külső (húsos) 
felét ekkor egy meleg folyadékkal, 
mely áll 1 liter vízből, 0 5 kg. tim- 
sóból és 50 gr. sóból, bekenjük és 
száradni hagyjuk. Ez az eljárás 2 - 3 -  
szor megismetlendő.

Ilyen módon, ha a bőrök a levegőn 
megszáradnak, ekkor összeszedjük és 
egy száraz helyen elraktározzuk. De 
miután az egymásra felhalmozott 
bőrökbe a moly befészkelheti megát, 
tanácsos időnként alaposan kirázni 
és kikefélni. Az ilyenkepen helyesen 
kezelt bőrök most már készek arra, 
hogy a szűcs kezeibe ke: üljenek.

H E T I  KRÓNI KA.
A kormányzó újév napján fogadta a 

diplomát iái testület tagjait Az üdvözlő be
szédet francia nyelven a pápai runcius 
mondotta. A református egyház üdvözletét 
Ravasz püspök tolmácsolta.

Az osztrák parlament épületeben rádiót 
szereltek fel. — Az egyik osztrák lap ka-
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rácsonyi számában annak a reményének
ad kifejezést, hogy a jövő karácsonykor 
Szentgotthárd s a körű ötté fekvő falvak 
már az osztrák államnak kiegészítő részéi 
képezik. Nono osztrák sógor, csak lassan 
azzal a testlel.

A románok Erdélyben, Szacsván betil
tották a biblia olvasást azon a címen, hogy 
ezek az összejövetelek irredenta célt szol
gálnak.

Jugoszláviában feloszlatták a Radics 
pártot, vezetőit letartóztatták. Radicsot Zág
rábban elfőttek.

A londoni áliaíkert uj rinoceruszáí 
Asquiíh tiszte ői, a kiváló angol államférfiu- 
ról nevezték el.

Franciaország államadósságának tör
lesztésere 10 évi haladékot, a visszafizetés 
idejét pedig 62 évre kéri Amerikától.

A porosz állami bank összeomlott. 
Oka, hogy a bank igazgatói legnagyobb 
könnyelműséggel 2 miiiió dollár hitelt nyúj
tottak egy nagy vállalkozónak, aki csődbe 
került. — A kölni zóna kiürítésének meg
tagadása miatt nagy az elégedetlenség 
Németországban

Olaszországban az ellenzéki lapok el
kobzása a firenzei események, a felizgatott 
hangulatot még jobban elmérgesnk. — 
A parlamentet elnapolták.

HÁRANGSZ&

Vizkereszt u. I. vasárnap.
Evang. Márk X. 13—16.

A keresztyén gyermeknevelésnek a célját, 
szellemét, áldását szemlélhetjük mai evan
géliumunkban. Rendkívül kívánatos volna, 
hogy a szülők, kiket a jó Isten kedves 
gyermekekkel áldott meg, fontolóra vennék 
Jézusnak üzenetét: Engedjétek hozzám jönni 
a gyermekeket.

J a n u á r  1-én ú j előfizetést 
n y ito ttu n k  a „R.arangszó“-ra. 
K érjü k  régi előfizetőink hatal
m as táborát, hogy előfizetésü
ket m iné l előbb m eg ú jíta n i 
szíveskedjenek. Uj előfizetőink 
azonnal kézhez ka p já k  a Ma- 
rangszót, m ihelyt előfizetési 
szándékuka t velünk közlik.

A soproni képzőművészet tisztelet
beli taggá választotta Kapi püspököt. 
A soproni képzőművészet még a múlt év 
tavaszán tartóit közgyűlésén a képzőművé
szet fejlesztése és felvirágoztatása körül 
szerzett érdemeinek elismeréséül tisztelet
beli taggá választotta Kapi Béla dunántúli 
püspököt. A választásról most egy művészi 
kivitelű okmányban értesítette a püspököt.

Dr. Antal Géza dunántúli református 
püspök decz. 28 án Sopronban a Lyceum 
tornacsarnokában rendezeti vallásos esté
lyen : A kételkedésről és“a hit diadalmas 
erejéről tartott hatalmas előadást.

Debrecenben a Horn és Erdélyi cég 
Horn Erzsébet esküvője alkalmából egy új 
oltári szőnyeget bocsátott 5,500.000 korona 
értékben az egyháznak rend el kelésére.

A karácsonyfaünnepéiy dec. 23-án tar
tatott meg, amely alkalomból a hívek által 
adományozott 15,400.000 kor. lett pénz- és 
természetbeni adományok formájában ki
osztva. Az 1924. évben az egyháztagok 
53,000.000 K-t adtak adomány címén jóté

kony egyházi célokra, Egy új művészi or
gona beszerzése érdekében a gyűjtés most 
indul meg.

Legszebb emlék. Özv. Torda Lajos.'é 
felejthetetlen férje, szárazdi lelkész halálá
nak 2 éves évfordulója alkalmával a Ha
rangszó terjesztésére 100 ezer koronát 
adományozod.

Nemes lélek. Pável Ernő vvieni lakós, 
a szentgotthárdi gyülekezet tiszteletbeli 
presbvtere a beszerzendő harangok céljaira 
eddigi tiszteletreméltó adományait a kará
csonyi ünnepek alkalmából újabb 1 millió
val gyarapította.

Áldozatkész egyházszeretet. A dom
bóvári gyülekezet mindenkor szívesen adni 
kész gondnoka, Baumgart Jáncs egyház- 
szeretetének bizonyságakép 4 m. hasábfát 
adott az egyháznak 900.000 K értékben. 
Vajha sok egyháztag követné a nemes 
példát és volna sok ilyen gondo’kcdó gond
nok. Legyen Isten áldása rajta teljessége 
szerint.

Kőszeg. A kőszegi egyházközség Hamar 
Gyula és Marton Károly nyugalomba vonult 
két kántortanitója helyébe megválasztotta 
december 21-én Kühn János nagybörzsönyi 
káníortanitót és Kaposi Károly csurgói 
állami tar.itókopezdei mintaiskolai tanítót.

A sárvári e v a n g .  egyház 1924. decem
ber 21-én vallásos estélyt tartott a követ
kező műsorral: Közének. Imádkozott a 
lelkész. „Advent.“ Szavalta Szakáts Erzsi. 
Duett ének. Felolvasás a jótékonyságról. 
Tartotta Varga József le kész. „Karácsony.“ 
Szavalta M j át Gabriella Imádkozott a 
lelkész. Közének, 127. ének 4. vers. Utána 
offertórium veit a szegény gyermekek ka
rácsonyfája számára.

Ugyancsak 1924 december 23-án este 
a leányegylet redezte karácsonyi estélyét, 
melyen a lelkész a szegények segélyezésé
nek evang.-i parancsáról szólott. Azután a 
gyermekek énekeltek és szavaltak, amely 
után a gyü ekezeti szegények és a szegény 
gyermekek számára ruha, cipő, kenyér, 
liszt, cukor s*b. osztatott ki mintegy 6 millió 
korona értékben. A karácsonyi segélyezésre 
adakoztak: Roth János 50 ezer, N. N. 200 
ezer, özv. Ajkay G uláné 50 ezer és a 
Sárvári Müselyémgyár Igazgatósága 500 
ezer K-t. Sokan pedig rukát, lisztet é3 
kenyeret adtak. A jó Isten áldja meg a 
könyörülő jó szív. két.

Harang szentelés. Maroknyi kis szór
vány- gyülekezet lelkes buzgóságát hirdeti 
a Pestmegyei alsógödi evangélikus uj ha
rang, melyet Broschko G Adolf főesperes 
adóit át Tolnay Kornél esperességi feiügy. 
társaságában rendeltetésének. A magyar 
Hiszekegy és egy alkalmi egyházi ének ke
retében az esperes buzdító beszéd és áhi- 
tatos imádság után mega dottá a i uj h s- 
rangot, Sqmmer Gyula váci lelkész pedig 
ünnepi beszédében ismertette a kis gyüle
kezet múl ját és gyönyörű áldozatkészségét, 
mely már is újabb célt: egy szerény kis 
temp om mielőbbi felépítését tűzte ki maga 
elé. — Egy kedves kis lány, Chovan Adti- 
enke könnyekig megható szavalata és a 
Hymnusz eioneklése után a gyülekezet ai  
ünnepség színhelyéről átvonult a szemközti 
nagy terembe, ahol tartalmas műsor kere
tében dr. Kirchknopf Gusztáv püspöki m. 
lelkész a hallgatóság figyelmét lekötött 
gyönyörű bibliamagyarázatotíartott.Thomka 
Etuska, Pethő Sanyika kedves szavalatuk
kal, Nagy Pál, Urbánszky Nándor, Horch 
Vicuska az ünnepség komo yságához illő 
szép hegedű és zongora triójavai, Tóth An- 
nuska Végvári versek megkapó szavalatá

val, Islay Gabriella művészi zongorajáté
kával, a felsőgödi dalkör kiváló készült
ségre valló szép énekeivel, Egry Gyula és 
Hudy Antal magyar dacaival és a rákos- 
palotai cserkészcsapat külön számaival 
gyönyörködtették Waich Rudolf konferálása 
mellett a nagyszámú közönséget és tették 
emlékezetesebbé a szép ünnepséget, me
lyen a környék földesurai is részt vettek, 
kik közül lovag dr. F.och Reihersberg Al
fréd és nővére De Ben bárónő néh. édes 
anyjuk emlékére a kis gyülekezetnek ez 
alkalomból szép templomtelket ajándé
koztak.

Nagygeresden is tartottak az iskolás
gyermekei számára karácsonyfaünnepélyt, 
mely alkalommal a hadi árvák felsegítésére 
1,000.000 K-t ajándékozott a nőegylet. 
Minden iskolás gyermeknek jutott ezenkívül 
ugyancsak a nőegylet szeretetóből nagy' 
mennyiségű sütemény is ajándékképen.

Újcsanáloson az iskolában a szépen 
feldíszített karácsonyfa mellett a kis Jézuska 
születése napján ismét felhangzott a meny- 
nyei Atyát magasztaló ének. Szegény gyer
mek, gazdag gyermek, kicsiny és nagy, 
soha őszintébben nem érezték, mint mos*, 
mint ilyenkor, hogy egy családnak a tagjai, 
kiknek öröméről a legfőbb jóság gondos
kodik Schlitt-Szombaih kis szinjáteka ha
tása alatt, majd a fajdalom, majd az öröm 
könnyei harmatozták be a szemeket. Gyer
mek ajkak imádsága vitte a felporhanyított 
szívekbe a boldogító érzést: „Jézus áz én 
mindenem

Tárnokrétiben Az 1924. évben szül. 
8 fiú 5 leány, összesen 13; meghalt 10 fi 
4 nő, összesen 14; esketteteit 2 pár; kon- 
firm. 12 fiú; úrvacsorával élt 83 férfi 91 
nő, összesen 174. A gyülekezet léleksz. 
532. Adakoztak a hívek az 1924. év folya
mán 32 esetben. Adakozott néhány család 
kivételével minden család és pedig a kö
vetkező célokra: Templom a. 320, oltár a. 
10 5, egyházfent. 5, orgonafent. 10 s 2 ezüst, 
Harangszó támogatás 326 3, Nöegyletre 
541 1, kü'missz. 3 4, németorsz. hitrok. 
segélyezésére 67, szegény gyermekeknek 
50, saj'óra 96 4, kér. kannára 232, Gyám- 
intézeire 76 4, tanítók házára 203 5, szór
ványbei i ev. énekeskönyvve! segély 60‘1, 
lelkéssi nyd. 25 bábolnapusztai templomra 
120 K-t. A számok ezeret jelentenek. Ösz- 
szesen 2146 9 K-t. Kü önböző alapítványai
nak száma 83; összege 418355 5 K s 17 
ezüst K. Az Ur á'dia meg a buzgó adako
zókat, hogy tövább is épüljön a kis gyüle- 
keöetben az Isten országa.

A rábcakapi-i ev. nőegylet karácsony 
este szépen sikerült vallásos estét tartott 
a következő műsorral: 1. Közének. 2. Ol- 
tári ima. 3. Közének. 4. Irásrnagyarázatot 
tartott Nagy Gyula helybeli lelkész. 5. 
Gyermekkart vezette Gergorec Lajos hely
beli tanító. 6. Karácsony Kiss M.-tói sza
valta Nagy Matyőka II. o. tanuló. 7. Köz
ének. 8, Melyiket, Váradi A.-tói, szavalta 
Andorka Lidi nőegyleti tag. 9. A nádor
ispán udvara, Payr S.-tól, felolvasta ifj. 
Sza'ay Györgyné nőegyleti tag. 10. Gond
viselés, Csengey G.-tól, szavalta Káldy 
Zsófi nőegyleti tág. 11. Közének. 12. Heró- 
diás, Porkoláb Gy.-tól, szavalta Nagy Róza 
nőegyleti tag. 13. Gyermek-kar, vezette 
Gergőrec L. helybeli tanító. 14. Oitári ima. 
Közének. Offertórium 40 ezer korona a 
Harangszó javára kü'detett.

A jobaházai ev. nőegylet ádvent 3. 
vasárnapján tartott vallásos estélyt a kö
vetkező műsor alapján : Közének. Hérints 
Lajos esperes előadása a Krisztusról mint



Szabadítóról. Török Margitka szavalata. 
Áldott legyen, ki jött az Úr nevében. . .  
Énekelték: Horváth Lidia, Mikó Eszter és 
Vilma, Bor Vilma. Felolvasás a boldogság
ról a gyűl. tanító által. Ének Ima Befejező 
ének. A megtartott offertórium 72.650 K, 
me'y a könvvtáralaphoz lett csatolva. — 
Dec. 21-én és 22-én az edéli órákban az 
iskolás gyermekek közreműsödésével a 
Nöegyiet karácsonyi színdarabokat, kisebb 
jeleneteket adott elő. A rendezés Koczor 
Ferencné tanitóné érdeme; fárad ágának a 
sikerű t játék jutalma. Az önkéntes adomá
nyokból befolyt pénzösszeg 335.900 K az 
iskola felszerelésére fordíttatik. Karácsony 
előestédén, közvetlen az Ldenitisztelet után 
pedig a nőegylet hagyományos karác<íony- 
íaünnepélyét tartotta meg. A gyermekek 
kéthangu éneke (Jézusunk, te ég szülötte) 
és egy leányka szavalata után tanítójuk 
mondta el ünnepi beszédét. Kifejtvén Jézus
nak ama szép és igaz mondását: „Én 
vagyok az ut, az igazság és az élet; senki 
sem mehet az Atyához hamun én általam.“ 
Majd a gyermekek éneke (Ünnep a földón, 
ünnep a mennyen) elhangzása után özv. 
Török Mihályné, a nőegylet elnöke több 
tagtársa segítségével kiosztotta a Jézus 
nevében összegyűlt ajándék-csomagokat 
úgy a mindennapi, mint ismétlő iskolás 
gyermekek között — A lélekszámban ki
csiny gyülekezet áldozatkészségét tükrözik 
vissza a következő adományok: Hnrang- 
szóra elküldetett 50.000; Eötvös-alapra 
123 000; Tompos Qáb >rné ajándéka a nó- 
egyletnek 100 00 ; karácsonyfára össze
gyűlt 429.650; az abiujszántói templom
alap javára 140.000; ter.yófalui ev. gyű e- 
kezetnek toronyépítésre 201 000 K-t kü dött.

A zsebeházai ev. leartygyülekezet ad
vent utolsó vasárnapján tartalmas műsoru 
vallásos esté yt rendezett. Közének. 1. Gyer- 
rnekistentisztelet. Tartotta Bödecs Karoly 
segédleikész. 2. A magyarok Istene. Petőfi 
Sándortól. Szavalta Kovácsics Erzsiké. 3. 
A kassai dómon Énekelte az itj kar.
4. Régen is így volt S avaíta Gaács Eszter.
5. A fiataloknak az öregekről címen tartott 
gyönyörű előadást Bőjtös László ev. lel
kész. 6. Miaívánk. Énekelte az ifj. kar. 
7. Harangszó. Nagy Vincétől. Szavalta Hor- 
váilt Karolina. 8. Nincs vele, nincs vele... 
Énekelte Nagy Irmus, hegedűn kisérte 
Terner Jenő. 9. Egy anyának. Győry Vil
mostól. Szavalta Kovács Aranka. 10. Te 
vagy reményem... Énekelte N>gv Irmus, 
hegedűn kísérte Terner Jenő. 11 ósi var. 
Csengey Gusztávtól. Szavalta Sárdy Ilona. 
12. Záróima. Mondotta Bödecs Károy 
segédleikósz. Közének. Utáni offeitórium 
utján a „Harjngszó" számára 35 000 K 
gyűlt be. Ugyancsak felejthetetlen s;ép 
ünnepélye volt a hivek kis seregének ka
rácsony előestéiyén, amidőn a nőegylet 
Bőjiös Pa né ejnöknő kezdeményezésére 
230.000 K értékben karácsonyfát és iskola
szereket állított fel és ajándékozott az 
iskolás gtermekeknek. A szépén előadott 
párbeszédek, pásztorjátékok és énekszámok 
pedig Böjtös Pál tanító szorgalmáról ta
núskodnak.

A magyarkereszturi ev. leánygyüleke
zet nőegylöte szép tanukét adta karácsony 
előestéiyén az evangélikus nők vallásossá
gának és áldozatkészségének. Az adakozás 
utján összegyűlt 750 000 K összegből gyö
nyörű karácsonyfát állítottak fel, amelyről 
minden iskolás gyermek egész csomag 
cukorkát és süteményt kapott, továbbá 
iskolai füzetet, palatáblát, toilszárt, tollat 
és könyveket. Éz alkalommal az iskola

helyiséget zsúfolásig megtöltő közönség 
élvezettel s lelki örömmel hallgatta végig 
a vallásos estély köv. műsorát: 1. Ima. 
Mondotta Bödecs Károly segédleikész. 
2. Három karácsony. Muraközy Gyu'ától. 
Szavalta GxDvszky Gizella. 3. Viharban. 
(Dirner.) Énekelte az ifj. kar. 4 Karácso
nyi előadást tartott Bojtos László ev. lel
kész. 5. Oá nap napja szent öröm nek.. . 
Énekelte az ifj kar. 6 Fohász. Szabó P-pp 
Káro y óf. Sza/alta Szabó Papp Zoltán.
7. Hiszekegy. Énekelte az ifj. kar. 8 Záró
imát mondott Bödecs Károly segédíelkész. 
A műsor után a Hymnuszt énekelték az 
egybegyűltek s azután következett az aján
dékok kiosztása ea off rtórium a Theol. 
Otthon és a soproni ev. Tanítóképző javára, 
amely 200.000 K-t eredményezett.

Gecsén ádvent 2. vasárnapján vallásos 
estély tartatott. Szavalatukkal közreműköd
tek: Pap Julis, Török Irén, Kis Sándor és 
Po-p Sándor. A lelkész ezen kérdésről: 
„Ki néked a Krisztus?“ tartott ádventi 
Hangulatba illő felovasást. A leanyénekkar 
Bardosi Aladár tanító vezetése mellett több 
egyházi éneket adtak elő. Offert. 52.000 K 
voit, mely felerészben a Lu her Szövetség, 
felerészben pedig a Harangszó terjesztésére 
fardíitatik.

A tamásii (Tolna m.) ev. leánygyüic- 
kezet december 9 én este, Fábián Imre 
sarszentlorinci és Schmidt Janos györkönyi 
lelkész szives közreműködésével szépén 
sikerült vallásos estélyt tar-ott. Schmidt 
János lelkész Lu’.ács ev. 15. r. 11—32. 
verse alapján hirdette Istennek igéjét. A 
műiornzk kimagasló pnntja volt Fábián 
Imre lelkész lebihncseioen szép és megható 
eiöadasa, „Miért szeretem az en evangé,iku3 
egyházamat ?“ A műsort töbo szavalat és 
énekszám egészítette ki, melyet a gyermek
kar énekeit zábori Zaborszky Kannán ev. 
kántortanító vezetese mellett. Offertórium 
tartatott a szekszárdi ev gyülekezet javára.

A várpalotai evang. gyülekezeti nő- fcs 
leányegylet 1924. évi dec 14 én, advent 3 
vasárnapján vallásos összejövetelt tartott a 
a köietkező programmal: 1 Közének. 2. 
Alkalmi ima. 3. „Két ház * Szavalta Tóth 
Mariska. 4 „Túl a síron.“ Szavalta Kaiser 
Piroska. 5. „Egy igazi női példanyk^p.“ 
Szabad előadás, tartotta a lel Kész 6. „Az 
anyai szív.“ Szavalta Brdenitz Róza 7. Ima.
8. ’ Közének. Vezette Niederland Vilmos 
kántortanító.

A gyülekezet karácsony másodnapjin 
vallásos eslélyt tartott a következő pro
grammal: 1. Közének. 2. O tári ima. 3. 
„Belsazár.* Szavalt i Nngy Irén. 4 „Vándor 
all ajtód előtt.“ Leánykarének, vezette 
Niederiand Vilmos kantortanitó. 5 „Szép 
Gacsó Ilona.“ Szavalta Mórocz Böske.
6. „Csendes éj.“ Karének Niederlind Vil
mos vezetésével. 7. „Karácsony.“ Szavalta 
Mórocz Róza 8 „Az Istenbe vetett rendít
hetetlen hit,“ Szabad előadás. Tartotta 
Horváth Sándor lelkész. 9. „Simon Judit “ 
Szavalta Somogyi János osztálytanító. 10. 
„Most, most iíju korukban.“ Énekelte Mó
rocz Julisía. 11. Oitári ima. 12. Közének. 
A vallásos estélyen tartott offertórium a 
„Harangszó“ javara 63.700 koronát jöve
delmezed

A gyülekezeti nő- és leányegylet szerény 
tehetségéhez képest az 1924. évi karácsonyt 
is emlékezetessé akarta tenni a gyülekezet 
iskolásnövendékei, há i szegényei, kórliá i 
ápoltjai és szegényházi tagjaira nézve el
határozta, hogy őket megajándékozza. Reich 
Irma, Nagy íren, Nagy Margit, Mórocz Etel, 
Mórocz Róza, Mórocz Böske faradnatalian
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leányegyleti tagok, mint gyűjtők buzgósá- 
gukkal, a jószivü adakozók szeretetadomá- 
nyaikkal lehetővé tették, hogy a kiküldött 
nőegyleti bizottsági tagok mintegy 2 millió 
koroia értékű karácsonyi sjindexot osztot
tak ki e z  arra rászorultak és érdemesek 
között.

A kintortanltói állásra megválasztott 
Niederbnd Vilmost, valami n az osziály- 
tani.ói állásra megválasztott Somogyt J inost 
ádvent 2. vasárnapján az ünnepi istenitisz
telet kerekben iktatta be hivata ábi.

Ádvent 4. vasárnapján igen sikerült 
szép vallásos estélyt tartott Vönöctkön a 
két ifjúsági egyesület, a lelkész felolvasást 
tariott karácsonyról, majd meg a re/, idejé
ből az árvákról és szegényekről vaió gun- 
dozasról Az ifjúsági énekkar karácsony és 
újév napján skeirel szerepelt. Á doztak 
Szűkíts Ferencné 25.000, Jánossá Sándor 
10000, Nagy Károlyné felső 50.000, Papp 
Istvánná 20.U00, Baraih Ferencné 50.000 K-t. 
Perse.yben katonák emlékkövére 92 000 K. 
A vallásos es'élyen ofiert. 34.600 K folyt be.

KÜL F ÖL DI  HÍ REK.
Németország. Hogy hová vezet a szo- 

ciáiista és kommunista propaganda, azt 
legjobban illusztrálja a németországi sza- 
badgondoi sozásu - proletáriusok egyessége, 
amey most avval a követelményével lépett 
fel, hogy az iskolákban tiltsak el a Csendes 
az éj, szent az az éj kezdetű karácsonyi 
örök szép daln ak az ént kiesét, mert az 
sérti az ó szabad gond „Okozásukat.

A nemet evangélikus egyházak kormány
zó bizottsága december 11-en tarlóba első 
ülését, 36 tagoól áil, melynek fe e egyház- 
vezetői állásban van, tele m:g kiküldött 
tag s összesen 28 tartományi tgynázat 
képviselnek. Leginkabo egyhaztársadalmi 
kérdésekkel fogla.koztak s lörvényjavaasi- 
tokat készítettek, amelyek hivatva«; az er- 
kölcsiséget emelni és a népműveiődést 
széiesbíteui. Határozatba ment, nogy részt- 
vest a német egyház az ly25-ben Stock
holmban tartandó világkongresszuson és 
öiömmd veite a skót szabad egyház üd
vözlését.

Lengyelország. Az új lengyel belügy
miniszter Rdtajski programmjában azt sej
teti, hogy még erélyesebben akar a pro
testáns egyhazak elten fellépni, mint az 
elődje. Legalább kijelentette, hogy mindazon 
evangélikus lelkészeket, kik lengyel honos
ságúira! nc.ni S/.ü'etés Következtében nyer
ték, ki fogji utasítani az országból, elvárnató 
tehát, hogy valóságos irió hadjáratot intéz 
majd az evangélikus lelkészek ellen.

Oroszország. A szovjet által boldogított 
Oroszországban a zsivany erkölcsök mu
tatkoznak, de most mar maguk a zsiványok, 
Troctdj es larsai összevesztek. Tróckij 
könyvet adott ki, amelyben a mus ani szov
jet urait Sínowjefet es Kamenefet erősen 
támadj t, azt aih.van róluk, hogy a szovjet 
kezdetén nem voltak Lenin mellett, csak 
későbbén to akodtak be es bitoroljak a 
hatalmat. Sajnálattal konstatálja, hogy a 
várva-várt vnagforradalora nem akar kiütni 
s hogy kénytelenek lesznek a polgári világ
nak engedményeket tenni. Smowjef es 
Kamenef avval feleltek, hogy kidoöiák öt 
a hadügyi nepbiztosságból és könyvét el
tiltották. #

Olaszország. Az evangélikus belmiaz- 
sziói élet Olaszországban kezd megint 
megindulni. Nemrég hirt adtunk arról, hogy 
a kaiserwerti diakonisszák háza Rómában
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megnyílt, most jelenthetjük, hogy megkez
dődött a belmissziói munka Genuában is. 
Cristianson lelkész átvette ott a német és 
skandináv hajósok otthonát és újból szólal
tatja meg ebben az olasz városban a tiszta 
evangyéliumot.

Palesztina. Az angol és amerikai egy
házak részéről az az igyekezet ölt testet, 
hogy a keleti egyházakat szeretetben egye
sítsék. A görögkeleti egyházak ugyan tanban 
és rítusban egyek, de nemzeti kérdések 
elválasztották őket s eddig mindegyik ag
gódva őrizte függetlenséget olyannyira, hogy 
egymástól hallani sem akartak. Most a 
fenti protestáns egyházak szorgoskodása 
folytán pünkösdkor zsinatra jönnek össze 
Jeruzsálemben sőt kilátás van rá, hogy ezek 
az egyházak elküldik képviselőiket az 1925- 
ben Stockholmban tartandó protestáns vi
lágkongresszusra is.

Amerika. Az amerikai megsegítő sze
retet nem apad el. Mint most jelentik 
Amerikából, az ottani evangélikusok az 
ínséges német szeretet-intézmények számára 
37.600 dollárt gyűjtöttek és el is juttatták 
rendeltetése helyére. Az egyházak biráti 
munkájának világszövetsége ez ősszel Buf- 
falóban tartott ülésekor azt a határozatot 
hozta, hogy minden befolyásával azon lesz, 
hogy az egész világon oly mérvű lefegy
verzés vitessék keresztül, amilyent most 
Németországra oktrojáltak, mert ők ettől 
várják a vilagbékét.

, C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Horváth Elek Budapestről 

eljegyezte Ujváry Esztit Tétről.
Halálozás Mesterházy Viktor, l?punk 

buzgó Olvasója és pártolója 67 éves korában 
Rempehollóson elhalt. Á das emlekére.

Ú J D O N S Á G O K .
Kormányzói vadászatok. A mezőhe- 

gyesi állami birtokon s a kecskeméti határ
ban nagy vadászatokat rendeztek. Ezeken 
a vadászatokon a kormányzó kíséretében 
részt vettek: Pékár Gyula iró, a Luther- 
Társaság elnöke, Pesthy Pál igazságügyi 
miniszter, a bonyhádi ev. főgimnázium 
felügyelője is.

Újévkor megdrágult a pósta. A pós- 
tai díjszabás január 1-től kezdve a követ
kezőképpen változott: Belföldi távolsági 
forgalom levéldíja 2o gr.-ig 2000, minden 
további 20 gramm 1000 korona. Nyomtat
vány belföldi forgalomban úgy a helyi, 
mint távolsági díja 50 grammonként 400 
korona, 10 grammon alul 200 korona. 
Üzleti papíroknál 20r0, árumintáknál 800 
korona. Ajánlási díj belföldi távolsági for
galomban 2500 korona. A nem terjedelmes 
csomagok díjszabása díjöv szerint: 1 km.-ig 
3000 korona, 5 km -ig 3500, 4000, 4500, 
5500, 7000 korona, 10 km.-ig 4500, 6000, 

°8000, 10.000, 14.000 korona, 15 km.-ig 
6000, 9000, 12.000, 15.000, 25 000 korona, 
20 km.-ig 8000,. 12.000, 16.000, 20.000, 
28 000 korona. Élelmiszerekért valamivel 
kevesebb, terjedelmes csomagokért a díj
szabás másfélszerese jár. A szorzószám 
a kü.földdel való távirda és távbeszélő
forgalomban 17.000 korona. A távirdai díj
szabás változatlan. •

Akinek tizenöt élő gyermeke van. 
A francia akadémia most osztotta ki a 
sokgyermekes családok jutalmazására ki

tűzött díjait. Az első díjat egy rouxi paraszt
pár nyerte, kiknek tizenhat gyerekük közül 
tizenöt életben van. Minden díj 25.000 
frankot tett ki és a legkisebb család is, 
amelyet megjutalmaztak vele, hatgyerme
kes volt

Megfulladt evés közben. Tragikus 
véget ért Seibold József rokkant katona 
Bpesten. Egy vendéglőben vacsorázott és 
valahogy egy túlságosan nagy falatot tett 
a szájába. A szerencsétlen ember azonban 
részleges nyelvizombénulasban szenvedett 
s ezért nem tudta a falatot lenyelni. A sietve 
előhívóit orvosok már nem segíthettek 
rajta: megfulladt.

Januárban beterjesztik az elemi is
kolák reformjáról készült javaslatot.
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter az 
elemi oktatás nyolc évre való kiterjeszté
séről s az új elemi iskolák és tanyai isko
lák létesítéséről szóló törvényjavaslatot még 
e hónap végéig a nemzetgyűlés elé terjeszti, 
mert a kultuszminisztériumban már elké
szültek a tervezetek

Fehér márványt fedeztek fel az Erdős- 
Kárpátokban. A cseh munkaügyi miniszter 
kiKüldöt je, Spacsek dr. tanár az Erdős- 
Kárpátokban nagyterjedelmü márványmezőt 
fedezett fel. A márványt a szakértők igen 
kiváló minőségűnek tartják, szerintük az 
nem ross7abb az olasz márványnál.

A világ legnagyobb könyve. A nyom
dászok szaklapja tudósítást közöl a világ 
legnagyobb könyvéről, amelyet nemrégiben 
adtak el Londonban. Egy óriási korán, ez 
a könyv 1 m. 20 cm. magas, 7 6 cm. széles 
és 30 cm. vastag Két ember alig bírja ci
pelni. Egy oldalon tiz sor van, egy betű 
10 cm. magas. Ára nem is volt olyan ma
gas : 4000 aranymárka. Vele együtt került 
eladásra a világ legkisebb koránja: 4 cm. 
magas és ugyanilyen széles.

Amerikában félmérfölddel tovább 
vittek egy egész falut. Amerikai lapok
ban olvassuk, hogy Pike megyében Sim- 
town falut régi helyéről félmérfóldnyire to
vább helyezték. Az áthelyézésnek az az 
oka, hogy a falu alatt szénbányát leltek.

Egy asszony, aki tizenháromszor 
férjhez ment és tizenegyszer elvált. A 
férjhezmenésben és elválásban kétségtele
nül La Forge asszony tartja a rekordot. 
A csikágóban élő urhölgy ugyanis, aki mind
össze negyvenöt éves, már tizenháromszor 
ment férjhez és tizenegyszer vált el.

100 millió koronát sorsol ki Herczeg 
Ferenc képes irodalmi hetilapja, az Uj Idők, 
fennállásának 30. évfordu’ója alkalmával 
olvasói között. A magyar sajtó történeté
ben példátlan sorsjáték feltételeit tartal
mazza az Uj Idők újévi száma, amelyben 
kezdetét veszi Csathó Kálmán érdekes re
génye, „Leányok, anvák, nagyanyák“ cím
mel és Ludwig Woiff kalandos regénye, a 
„Garragan„ Közli a lap azonkívül Herczeg 
Ferenc cikkét Jókairól, Falu Tamás és 
Pálffyné Gulác^y Irén elbeszéléseit. Lvka 
Károly és Kosáryné Réz Lola cikkeit, Zol
tán Vilmos versfordítását, Mühlbeck Károly 
elmés fejléceit, számos művészi és időszerű 
képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápo
lást Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 
80 ezer korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., 
Andrássá ut 16.

Dickens: Copparifeld Dávid a világ 
egyik legszebb története és Kertész Mihály 
Bohocz, Péter című története veszi kezde
tét Az Én Újságom e heti számában. Ezen
kívül mesék, versek, színdarabok, tréfák,

kedves levélkék, hasznos ismereteket tar
talmazó egész garmadája vár Az Én Újsá
gom olvasóira. Előfizetési ára negyedévre 
25 ezer korona. Mutatványszámot ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., And- 
rássy ut 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kiváló 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény veszi kezdetét. Az egyik Szederkényi 
Anna: Marika, a másik Keleti M .: Leány
vár. A regényeken kívül mulattató, tanul
ságos és érdekes olvasmányok, szebbnél 
szebb képek egész kincsesltázát találja meg 
az olvasó a lapban. Előfizetési ára negyed
évre 30.000 korona. Mutatványszámot kí
vánatra ingven küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy-ut 16.

Felfc!6« íz é r t  esi t  <5 és k iadó: CSÍPŐ TT fíSZA 
S«f»t*rottkArd, T u rá rae i^ r« . 

Szerkesztő társ: NÉMETH RABOLT. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

A dunántúli evang. egyház
kerület története.

Irta : PAYR SÁNDOR, egyetemi tanár. 
Megrendelhető: Dekanátusi hivatal, 

Sopron. Ev. Lyceum.
MII IMI IMI

Legszebb ajándék:
L u th er-N ap tár.

Szerkeszti: Hetvényi Lajos.
Ára 28.000 korona.

Kapható minden ev. lelkészi és taní
tói hivatalban.

BIBLIAI TÖMBNAPTÁR
AZ 1925. ÉVBE.

Szerkeszti:
PODMANICZKY PÁL báró. 

Alapára 4 korona.
----^ oaa.'WWUVWV^—-

Rz év minden napjára ad egy lesza
kítható lapot, melyen egy-egy rövid 

bibliamagyarázat s azonkívül legtöbb
ször egy kis elbeszélés, hasonlat, köl
temény is helyet foglal. A kiváló refor
mátus és evangélikus theol. tanárok és 
lelkészek hosszú sora dolgozott e naptár 
számára. Magános, családi és egyéb 
áhitatok céljaira, valamint a biblia na
ponkénti olvasásának megszokására 

rendkívül alkalmas segédeszköz.

BANGÓ TANINTÉZET
Budapest, Ráday-u. 14.

Teljes anyagi garancia mellett készít 
elő vidéki magántanulókat is. JßgyzfitßL

Műkelmefestő és vegytisztító inté
zetem minden e szakmába vágó munkát, 
női és férfiruhák festését és tisztítását 
vállalja, gyászruháknál 24 órán belül 
— Szlatkovszky József Székesfehérvár, 
Palotai-ucca 52. sz. í - s

Nyomatott Wel lisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a üanamúii Lomer-Szoveísfio.
ia  Országos Luther-Szöret- 

•ég hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetést dijak 
és reklarr.áoiők a 

HARANGSZO szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
HsoJslenllt minden vasárnap.

9 Bzerkesstfi-Madóhlvatal:
s z e n t o o t t h Ar d .

Vasvártnegva.
A „HAP.A5t.SZ0“ 

előfizetési ára: a harmadik 
negyedévre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Lutfcer-Szővetégl tagoknak 

10°/a-os kedvezmény, 
ámerlkába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a ü l. negyedre 90.000 K.

E m b e re k  f i a i ! M edd ig  s ze re ttek  h iábava lóságo t 
és k e re s te k  h a zu g sá g o t?

A .Harangsző* terjesztő
iére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Hív az Úr.
Az emberiség jórésze Golgotát 

járt, szomorú útjában megtalálta a 
kereszten függő' Üdvözítőt. Ha sírva 
is, az isteni kegyelemtől érintve 
őrzi, védi hitét, vallását s mélysé
gesen hisz.

A másik nagy rész Kálváriát 
járt, jártában elvesztette hitét s az 
istentelenség erőszakával pusztít 
mindent, ami neki is szent volt. A 
kereszt neki ostobaság. Templomok 
romokban hevernek, vagy meg- 
szentségtelenítve a bűn hajlékává 
lettek. Isten szolgái a hívő lelkek 
millióival a halálban találtak me
nedéket.

Pedig az Úr nem szűnik meg 
hívogatni: „Jöjjetek hozzám és 
maradjatok bennem “.

Kérdem, megbánta-e valaha akár 
az egyén, akár az egész világ, ha 
áz Úrra hallgatott? Ó mindeneket 
beváltott. Szeretetet, békét és örö
met nyújtott e világnak.

Sokan ezeket az adományokat 
keresik mödern szólásokban, de 
csak hiú ábrándok maradnak meg. 
Sokan mint értéktelent eldobják, 
hogy majd legyen, ami után epe- 
kedjenek. Kevesebben vannak, akik 
szívükbe fogadják és mint az élet 
legnagyobb értékeit megtartják.

Az Úr szakadatlanul hív, mert 
akarja, hogy hofczá jöjjünk és benne 
maradjunk. A Vele való kapcsola
tunk egy pillanatra sem szakadhat 
meg.

„Maradjatok én bennem“, ennek 
a parancsnak nyitó ereje a szív 
kapujára hat, megragadja az érzel
met, fel is fogjuk, hogy egyedül 
a r  Urnák van joga ezt a parancsot 
állandóan fülünkbe zúgni. Ha nem 
fogadjuk meg, akkor a templom
rombolók, lélekmételyezők között

a helyünk. Ne hadakozzunk ökölbe 
szorított kézzel az Isten ellen, mert 
szavának lágy zenéje fel fogja éb
reszteni az emberiség eme részét 
szörnyű életéből.

Em beriség! Hagyd az Urat szólni 
hozzád, ha üres a szived: megtölti 
szeretettel, ha életed csak könnye-

z é s : puha kézzel törli le, ha étel
ben, ruhában szükséget lá tsz : meg
adja a mindennapit és a liliomok 
példájára gondoz, csak hallgass reá, 
mikor így h ív : „Jöjjetek hozzám“, 
és mikor így m arasztal: „Marad
jatok én bennem“.

Krón Ferenc.

Székács József és a pátensküzdelem.*)
— Történeti korrajz. —

Irta: Benkő István szegedi főgimnáziumi tanár.
A világosi fegyverletétel után 

következett Magyarországon a rém
uralom. Székács József Török Pál 
nevű református paptársával együtt 
menekült, bujdosott Orosházán, 
Komlóson, Szentesen. A menekülők 
hosszú szakállt, bajuszt növesztet
tek, hogy simára borotvált arcukat 
elváltoztassák. Szürke ruhában ta
nyákon találtak búvóhelyet, mégis 
sokan rájuk ösmertek, de el nem 
árulta őket senki. Egyszer Székács 
József egy tót asszonnyal küldött 
levelet feleségének. Ennek a levél
nek igen különös, de teljesen gya
nútlan „boritéka“ volt: egy szép 
piros-ropogósra sült kenyér. Az 
aggódó feleség megkapta. Válaszolt 
is reá, egy tót ujtestámentommal 
ajándékozván meg a „levélhordót.“ 
Ez boldog büszkén mutatta az aján
dékot Székácsnak, aki szépen ki
vette a tót könyv belső lapjából a 
beleragasztott — magyar levelet.

1851-ben jelentkezett Pesten a 
katonai törvényszék előtt s nyílt, 
bátor védőbeszéde miatt aligha el 
nem Ítélték volna, azonban pesti 
német paptársa, Lang Mihály és 
Mária Dorottya főhercegnő közben
járására szabadon eresztették. De 
tétlenségre volt kárhoztatva, mert

*) I lia/.i Híradó 84. szám.

a magyar protestáns egyházban 
jóform án 10 évig nem volt semmi
nem ű közkormányzat, semmiféle 
összekötő kapocs. Az egyház, mint 
maga az alkotmány, törvényenkí- 
vüli állapotban volt. A püspökök 
és világi felügyelők helyét a gyűlés 
nélkül önkényesen kormányzó ad
minisztrátorok foglalták el. 1856- 
ban gróf Thun kultuszminiszter 
kihirdetett egy, a két prot. egyház 
képviseletére és kormányzatára vo
natkozó törvényjavaslatot és fel
hívta a kerületeket, hogy nyilatkoz
zanak. Nyilatkozni egyházkerületi 
gyűlésen vagy zsinaton lehetett 
volna, de erre nem is gondolhattak.

Hogy tehát Székács a többi egy
házakat tájékoztassa s főként, hogy 
a zsinat összehívására engedélyt 
kaphassanak: többekkel egy 80 
oldalas röpiratot szerkesztett s ki
nyomatva szétküldötte az ország
ban minden egyháznak. Ez a röp- 
irat a miniszternek is megfelelt s 
lényege az volt, hogy zsinat nélkül 
a m agyar protestáns egyházaknak 
nem lehet semmiféle véleményük. 
Mikor ezért a kultuszminiszter 
pörbefogással, börtönnel fenyegette, 
azt felelte : „Ha a kormány minden 
áron mártírokat keres, találni is 
fog“. Most ismét négy kínos esz-

Olvassuk és tévesszük a Harangoz ót!
«wir»
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tendő következett, a kinevezett ad
minisztrátorok önkényeskedtek to
vább. A megbénított, némán tűrő 
protestánsok m ár akármilyen kor
mányzati rendszert elfogadtak vol
na. Ezt a közhangulatot ismerte a 
bécsi kormány és kiadta 1859 de
cember 1-én a hires császári nyílt 
parancsát: a pátenst. Tagadhatatlan, 
hogy ebben az egyházkormányzat 
rendezését kívánó sok jó intézkedés 
volt s ezért néhány egyház el is 
fogadta és ennek alapján szervez
kedni kezdett.

Eleinte Székács is elfogadható
nak tartotta, még pedig igen fontos 
okoknál fogva. Tudta ugyanis, hogy 
a császári nyílt levél tekintélyes 
külföldi protestáns férfiak vélemé
nye meghallgatásával készült; az
után azt is remélte, hogy az alkot
mányos élet — titkon, de hőn 
remélt visszatértével ez is el fog 
tűnni az önkényuralom egyéb te r
mékeivel együ tt; végre — saját 
szavai szerint — „azon megfog
hatatlan tévedésben élt, hogy a 
pátens nem törvény, hanem csak 
javaslat, melyhez még a zsinat fog 
hozzászólni“, De mikor megtudta, 
hogy ez minden időre szóló törvény, 
amely úgy, amint van, elfogadandó, 
vagyis más szóval, hogy ez a pro
testáns önkormányzat eltörlése, ak
kor elhagyta a némán tűrés, a 
visszavonultság eddig követett po
litikáját és nyíltan síkra szállott 
egyházi függetlenségének, autonó
miájának védelmére. A távollevőket 
leveleiben, akikkel személyesen

Hű mindhalálig.
I r ta : Gyurátz Ferenc. (17)

Két nap múlva a kapitány az időt al
kalmasnak találván, felhívta a főnököt a 
vadászat megtartására. Ennek felszólítására 
70 indián állott elő kézívvel, dárdával, vagy 
tomahawkkal felfegyverkezve, jött velük 
több fiatal suhanc is az apró vadak össze- 
szedésére. A kitűzött helyre érve a kapitány 
kivánatára elhatározták, hogy lehetőleg 
minél több bundásállatot — rókát, nyestet, 
hiuzt, nyusztot, vadmacskát ejtsenek el. 
A vadászat megkezdődött Az indiánok szó 
nélkül, halkan lépdeltek előbbre, szemeik 
a földön nyomokat kémlelni s a fákon az 
ágak közt meglapuló vadat keresik. Bár
mennyire rejtőzzék is az, ők meglátják s 
ha célba veszik, nyílvesszőjüktől átfúrva 
hull le az állat lábuk elé. A főnök egyszerre 
megáll, figyel s odaszól a mellette álló 
kapitánynak s Monk Károlynak: — vad
disznók jönnek a sor előtt. Testvérek vi
gyázzatok, ezek a nyílra nem sokat adnak, 
ellenük a ti puskátokra lesz szükség.

Egy perc múlva már csakugyan hat 
vadsertés csörtetett fújva, csattogó agya
rakkal. A puskagolyók hármat leteritettek,

Malomsoki harangok.*)
Harangszó lent a völgyben, 
Magamba mélyedek,
Szülőfalum harangja,
Ép ilyen volt a hangja,
Csendül szivembe meg.
Kis gyermek leltem újra, 
Eltűntek a hegyek;
Anyám mellett tipegve,
Puha keze kezembe,
Templomba elmegyek.
Elhangzik már az ének, 
Szószéken áll atyám,
Hirdet súlyos igéket,
Miket gyermek nem érthet,
Álom borúi reám.
Kis gyermek kicsi vétkét 
Elnézed Istenem,
Fejem anyám ölében,
Jó gyemekek egében 
Angyal játszik velem.
Elnémult a harangszó,
Hol vagy, te rónatáj ?
Körül zord hegy világa, 
Gyermekkorom varázsa 
Ködpára: légbeszáll.

SZIGETHY LAJOS.
Mutatvány a szerzőnek „Őszi virágok“ 

címen megjelent verses kötetéből.

érintkezhetett, azokat összejövete
leken — mert gyűlést nem ta rt
hattak — buzdította az ellenállásra.

A két testvéregyház világi tagjai 
is elszántan vettek részt a küzde
lemben, mely napról-napra elkese-

más kettőt megsebesítettek s később ezeket 
is megtalálták.

Az eredmény az első napon 40 prémes 
állat, 5 vaddisznó, több szarvas és őz. 
Másnap is elejtettek 20 vadmacskát, nyes
tet, rókát s a nyilt téren körvadászatot 
tartva 50 nyulat. A bundás állatoknak csak 
a bőrét vitték magukkal a vadászok, a 
többi vadat két szekér szállította haza. 
Otthon a megérkezett zsákmány ezúttal is 
örömünnepet keltett. Az állatbőrökre a vett 
megbízatás szerint gondosan felügyelt Monk 
Károly. Ezeknek értékesítéséből a kapitány 
szép összeget várt, amelyet az indián tele
pen több, igen érezhető hiány pótlására 
szándékozott fordítani. Előtte mindig fel
adatkép állott a hűségnek indián testvérei 
szivében megszilárdítása, másrészről a va
dászat mellett, amelyhez a közeljövőben 
már mindig szükebb lesz a té r : lassanként 
a gazdálkodó életnek is megkedveltetése. 
Ismerte az e cél előtt álló akadályt, az 
ősrégi munkát, mellyel az indián a munkát 
lenézi, kerüli. Ha a rendazeres földmíve- 
lésre irányozta figyelmüket: azon választ 
nyerte, hogy nem tanulták, nem értik. Arra, 
hogy földmíves gazdáknál szolgálatba állva 
szokják meg a szántást, vetést, semmi áron 
nem voltak reá vehetők. Az indián inkább 
éhen halna, mintsem cselédállásra vállal-

redettebb lett, mert a kormány 
perbefogással, bebörtönzéssel súj
totta az ellenállókat.

De minden újabb erőszak c sa k , 
fokozta az ellenállást. A bányake
rület vezérférfiai — köztük Székács 
is — előzetes bejelentés nélkül 
tiltakozó gyűlést tartottak a pesti 
ev. iskola termében dec. 15-én, 
mely helyen csak ezt a rövid vég
zést mondhatták ki:

„Ő Felségét egy küldöttség a 
pátens visszavonására, zsinat tartha- 
tására, szóval az egyháznak az 1849 
előtti állapotába való visszahelyezése 
és a hitsorsosaink ellen foganatba 
vett vizsgálatok megszüntetését fogja 
kérni“.'
Egyebet nem is akartak, de nem < 

is tehettek, mert ekkorra már ka
tonaság vette körül az iskolát s az 
elnököt egy rendőrtiszt a gyűlés 
feloszlatására szólította fel, mert 
különben kénytelen lesz letartóz
tatni. „Ilyen erőszak ellen — mond ■ 
az elnök Dessewffy Ottó — nincs 
más fegyverünk, csak az imádság“. 
Erre Székács imádkozni kezd annyi 
ihlettel, oly szívhez szólóan, hogy 
a kormány fegyveres emberei is 
összetett kézzel hallgatják a rög
tönzött imát, a gyűlés tagjai pedig 
megindultságtól könnyező szemmel, 
a vallásos és hazafias lelkesültség 
legszentebb tüzétől áthatva sértet
lenül távoznak el.

A küldöttség a négy ref. egy
házkerület megbizottaival együtt 9 
tagból állott s 1860. január 24— 
26-án járt Bécsben. Amint megér- j 
keztek Bécsbe, Rechberg miniszter

koznék. Ezt a terhet ő a magánál alacso" 
nyabb fajú embernek tekintett szerecsenre 
hagyja. Mindezekre tekintettel egyelőre 
megelégedett annyival, hogy minden család 
számára kimért egy-két hold földet kertkép 
használatra. Mindenkivel tudatta, hogy a 
számára kimért kertben tartozik a dohány 
mellett burgonyát, kukoricát, hüvelyes ve- 
teményeket, zöldséget is termelni. Aki e 
belső telket használatlan hagyja: az a 
raktárból jövőre nem várhat segeiyt. E kert
hez még külön 30—30 hold főidet mért ki, 
amelyen a családfő barmokat legeltethet, 
míg majd gyermekei, vagy unokái a gabona- 
termelésre is reá térnek. Monk Károllyal 
sorban felkereste a családokat. A sátorban . 
talált beteget; azt orvoslás alá vette, saját j  
konyhájáról rendelt neki megfe'elö tápiáié- M  
kot. Ahol élelmi szerre volt szükség: a J  
raktárból küldött segélyt a családnak. A m  
látogatást alkalmul használta a szülők T 
gondolkozásának közelebbi megismerésére |  
is. Megkérdezte a családfőtől: I

— Sátorodba a fergeteg is belátogat I
mint hí vatlan vendég. Gyermekeid fáznak; 1 
mikor építesz te is házat? j l

— Már gondolkodtam rajta, testvér. M  
Feleségem megnézte a főnök házát belülről * 
is és mindennap azt emlegeti, hogy meny
nyivel jobb dolgunk volna, ha mi is oly
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elnök Vay Miklós és Prónay Gábor 
báróknak tudtára adta, hogy 24 
óra múlva meghozzák szándékukra 
a király válaszát. Mikor ez az idő 
letelt, Rechberg kijelentette a kül
döttségnek, hogy a király, mint 
testületet, mint a magyarországi 
protestánsok küldöttségét, nem fo
gadja őket, de mint magánembere
ket hajlandó maga elé bocsátani. 
Ezt a felséges kegyet nem vették 
igénybe. Rechberg még tárgyalt a 
küldöttséggel s valamilyen közve
títő ut keresését ajánlotta az állam 
tekintélyének megóvása és a pro
testánsok kívánságának teljesítése 
között, Székács bátran kijelentette, 
hogy ez ilyen formában nehéz 
dolog, mert itt elvi kérdésekről van 
szó. A miniszterelnök erre azt 
mondta, „a pátens csak forma“. 
Székács erre mindenről elfeledkez
ve azt feleié „A kormányra nézve 
talán csak forma, de a protestán
sokra nézve bizonyosan lényeg“. 
Erre már Rechberg sem „puhította“ 
tovább a küldöttséget, amely min
den eredmény nélkül jött vissza. 
Sőt ezután a kormány még jobban 
üldözte az ellenszegülőket, papokat, 
világiakat egyformán. Székácsot pl. 
egy értekezleten mondott beszéde 
miatt idézték törvényszék elé feb
ruár végén. Megjelent, az alaptalan 
vádakat megcáfolta, valóban mon
dott szavait elismerte s várta a 
majdan felette hozandó Ítéletet.

A börtönt nem is kerülte volna 
el, de az osztrák kormányt ekkor 
már a különféle külföldi körülmé-

hajlékban lakhatnánk. Magam is belátom, 
azért ha embereid segítenek, én is rajta 
leszek, hogy a szakadotó sátort házzal 
cserélhessük fel.

— Meglesz, de magadnak is olt kell 
lenned és szorgalmasan dolgoznod. Hát a 
fiad, leányod járnak-e az iskolába*

— Nem tudom, a lelkiatya mivel édes
geti őket, de úgy odaszoktam, hogy regge
lenként nem is lehetne őket itthon tartani.

— Látszik-e rajtuk, hogy az iskolában 
valamit, tanulnOk ?

— Én is, az anyjuk is csodálkozunk, 
hogy eddig is mennyire vitték. Már köny
vet fs kaptak s abból olvasgatnak este a 
tűz világánál, amint ők mondják, bibliai 
szép, szent történeteket Jézus életéből. 
Örömest hallgatjuk, m ert. az idősebbekre 
nézve is tanulságosak. Aztán minden este, 
reggel letérdelve imádkoznak és Isten áldá
sát kérik apjukra, anyjukra Ez igen szép 
keresztyén szokás. Árra emlékezteti az 
embert, hogy a gyermek, ha kis korában 
naponként imádkozik szüleiért, ha majd 
felnő s azok megvénülnck, akkor is meg
becsüli őket.

— Isteni tiszteletre az imaházba eljár- 
tok-e ?

— Sokszor elmenek. Öröm a fiataloknak 
énekét hallgatni. Aztán amit ott a lelki atya

nyék arra kényszerítették, hogy 
1860 május 15-én egy császári 
kézirat a pátenst visszavonta; azaz 
megengedte az egyházkerületeknek 
a gyűlések tartását és hivatalnokok 
választását, de a pátens szerint 
már megalakult egyházakat ezen 
állapotukban meghagyta. Azonban 
az önkormányzat teljes helyreáll
tával ezek a patentiális egyházak 
is megszűntek, illetve szépen visz- 
szahódoltak az autonom protestáns 
közösségbe.

íme rövid, egyszerű képe annak 
a küzdelemnek, melyet magyar 
protestáns elődeink 60 évvel ezelőtt 
folytattak a magyar protestánsok 
függetlenségéért. Elmondtam azért, 
hogy ma élő honfitársaimnak és 
hitsorsosaimnak lelkesítő például 
szolgáljon a dicső m últ! Ma ebben 
a megcsonkított, kirabolt magyar 
hazában minden kimondott szónak, 
minden elvégzett tettnek csak egy 
célt lehet, szabad és kell szolgál
nia : Magyarország teljességének, 
integritásának visszaállítását! Ez a 
szent cél hozta létre a mi Orsz. 
Ev. Szövetségünket, úgyszintén a 
Kálvin-Szövetséget. Vallásos, meg
értő szeretettel nemesbíteni akarjuk 
a lezüllött erkölcsöket, mélyíteni 
a nemzetköziség tévtanaitól meg
ingatott honszerelmet, megterem
teni a kicsinyes torzsalkodáson 
felülemelkedő egyetértést, együtt- 
akarást. M ert: amit egy lisztajelle- 
mű, hazáját önzetlenül szerető nem
zet fiai együtt, egyesülve akarunk 
elérni, azt el is fogjuk érni. E szent

beszél, arról magunk között mind elismer
jük, hogy igazság. Úgy kellene mindnyájunk
nak élnünk, mint ő tanít, akkor jobban 
boldogulnánk.

— Igazad van. Azért szeressétek az 
isteni tiszteletet. Ez áldozat, amellyel Isten
nek tartozunk, ki hatalmával felettünk 
őrködik, a jóknak imádságát meghallgatja 
és ha bajba jutnak láthatatlan kezeivel 
támogatja, megszabadítja őket Owerton 
lelkész urra! az iskolai nevelésről s a hit
oktatásról értekezett.

— Isten kegyelméből — szólt a lelkész 
— úgyhiszem, hogy a kezdet nehézségeit 
már legyőztük. Harminc gyermek már hozzá 
szokott az iskolához, rendesen bejárnak. 
Többen olvasni, írni, számolni is tudnak; 
a vallási ismeretekben is gyarapodnak. 
Igaz, hogy a kapitány úr által szerzett 
segélyforrásokból rendszeresen gyámolítjuk 
is őket. Aki éhes, ételt kap, akinek hiányos 
a ruhája, felöltöztetjük. Hitoktatásra 15 
felnőtt jár, köztük a főnökkel együtt hat 
idősebb. Ezek néhány hét múlva készen 
állanak a keresztelésre. Az ifjú leányok az 
énektanulást Karolin leányom vezetése alatt 
éledő buzgalommal folytatják. Feleségem 
Karolin segítségével a kézi munka tanítá
sában buzgólkodik s örömmel tapasztalja, 
hogy mindig több indián leány kezeli ügye-
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célú küzdelmükhöz legyen buzdító, 
lelkesítő példa elődeink minden 
küzdelme. Ügyünk igaz, célunk 
szen t; Istenbe vetett rendületlen 
bizalommal hiszem, vallom tehát 
a költővel:
E porba omlott szép haza fel fog virulni

még 1
Van még Isten a felhők felett, áll a csil

lagos ég !
Mindenható Isten, add, hogy úgy legyen !

Amen!

A vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium költségvetése.

A vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium most közzétett költségve
tésében 69,288.130 aranykoronával 
szerepel a kultusztárca. Ebből az ösz- 
szegból 38,066.210 aranykorona jut 
a minisztérium központi igazgatására, 
egyházak javadalmazázára, a nem 
állami iskolák támogatására é3 a 
nyugdíjakra

A kultusztárca 2,306.300 koronát 
fordít tisztán vallási célok támoga
tására és egyházak javadalmazására. 
A költségvetés ennek az összegnek 
a részletezését a következőkben adja 
meg:
Általános vallási célok költségeire 167.240 
A római kát. egyház támogatására 406 670 
A görögkat. egyház támogatására 125.280 
Az ág. h. ev. egyház támogatására 285.800 
A református egyház támogatására 772.500 
A görögkeleti egyház támogatásara 9.470 
Az unitárius egyház támogatásira 9.620 
Az izr. vallásfelekezet támogatására 67 760
Rendkívüli segélyekre....................  467.960
aranykorona.

sen a kötőtűt s pamutot. A liszlnemüek 
— amire most már mindinkább reá lesznek 
utalva — célszerű használatához is ő ád 
a jelentkezőknek útbaigazítást. Örülünk, 
hogy ha a főzés, sütés dolgában fennakad
nak : bátran, bizalommal jönnek hozzá, 
mint testvér a testvérhez.

— Hála a Mindenhatónak, ki felada
tunkban mindeddig segítségünkre volt. Most 
már meggyőződésem, hogy itt nem sok idő 
múlva egy rendes gyülekezet üdvözli sze
retett lelaiatyját tisztelendőségedben.

Aközben megérkezett a Walther ur által 
Ígért élelmiszer oly mennyiségben, hogy 
alig tudtak neki helyet adni. Ezzel a nyárig 
biztosítva lett a telep az Ínség ellen. Meg
jöttek a harangok is. Elhelyezték a harang
lábakon s a lelkész ünnepélyesen felavatta. 
Ezeknek jelentőségét Kardos külön gyűlésen 
is kiemelte az indiánok elölt.

— Gondoljátok meg, testvérek, — szólt 
hozzájuk, — hogy a harang az imaháznak 
követe, ki istentiszteletre hív. Mikor hívó 
szavára idejöttök, ne felejtsétek, hogy itt, 
bár láthatlanul, az örökkévaló Nagyszellem, 
az Isten is jelen van. Előtte az embernek 
magába kell szállnia, buzgón hallgatnia a 
szent éneket s a lelkiatya tanítását. Mással 
foglalkozni, beszélgetni nem szabad.

Megértették. Ettől fogva az istenitisztelet
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O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Az u t amely az életre visz
Jan. 19. Szoros kapu vezet hozzá. Luk. 

13.28—30. Ha az örök életre vezető utón 
akarsz járni, át kell menned a szoros ka
pun. A kapu most még mindenki előtt 
tárva van, mert a kegyelem idejét éljük. 
A hívogató szó is egyre hangzik: jöjj 1 De 
bemenned csak úgy lehetséges, ha fejedet 
bfinbánattal meghajtod Isten előtt.

Jan. 20 Az ut keskeny. Máté 7 . 13—14. 
A szoros kapun belől keskeny ut vezet az 
örökélet felé. Nem térhetsz ki rajta jobbra 
és balra, ahol világi gyönyörűségek, szóra
kozások, vagy emberek hizelgó, elismerő 
szavai, vagy világi előmenetel, haszon, 
gazdagság intenek feléd. Nem is járnak 
rajta sokan. Az emberek nagy tömege a 
széles utat választja, de ez ne hozzon za
varba, ne hidd hogy azért ez a jobb.

Jan. 21. Nehéz rajta járni. Csel. 14 .19  
—22. Az élet útja nemcsak keskeny, hanem 
göröngyös is. Ha igazi követője akarsz 
lenni jézusnak, készen kell lenned a szen
vedésekre. Pál apostolt meg is kövezték. 
Ez a sors talán nem ér, de a gúnynak 
apró tűszurásai, esetleg sebző nyilai, vagy 
az üldöztetésnek, mellöztetésnek kisebb- 
nagyobb kövei téged is célba vesznek. De 
nézd, mivel felel Pál a megköveztetésre ?

Jan. 22 Emberi erővel lehetetlen. Máté 
19 16—26. Talán te is úgy vagy, mint a 
gazdag ifjú, szerelné) tökéletes lenni s 
igyekszel betölteni Isten parancsolatait, s 
még sincs igazi békességed. Nézz bele jól 
a saját lelkedbe, életedbe. Bizonyosan ne
ked is van valami gazdagságod, amitől 
nem tudsz megszabadulni Ne is próbálj 
a magad erejéből, nem fogsz boldogulni. 
Neked lehetetlen, de Istennek minden lehet
séges. Fordulj Ó hozzá

Jan. 23. Jézus nyitotta meg az utat. 
Zsid 1 0 .19—23. Hogy fordulj Istenhez ? 
Jézus által. Ő nyitotta meg az utat az Atyá
hoz. Az Ő megszaggatott, keresztfán elvér
zett teste az a széttépett kárpit, melyen 
keresztül most már szabad az ut Isten felé.

Jan. 24. Őt kell követnünk. Márk 2 . u

— it . Jézus követése nem elmélet, hanem 
a leggyakoriatisabb dolog. Lévi, mikor 
meghallotta Jézus szavát: Kövess engemet, 
— tényleg fölállt, tényleg otthagyta a vám
szedő asztalt s tényleg követte Jézust. S 
Jézus követésében uj emberré lett.

Jan. 25. Ö általa az Atyához jutunk. 
Ján. 14.1—6. Jézus az ut, amelyen át az 
Atyához jutunk. Jézus nélkül Isten csak 
távollevő Isten marad számunkra, s egykor, 
ha szinről-szinre kell Őt meglátnunk, mint 
haragos Biró fog előttünk állani De Jézus 
föltárja előttünk az Atyát, aki tárt karokkal 
várja tékozló fiait és leányait, már itt a 
földi életben is, s majd egykor a boldog 
örökkévalóságban.

Német püspökök körlevele az 
erkölcs érdekében. A néniét püs
pökök körlevelet bocsátottak ki hí
veikhez a közerkölcs megvédése ér
dekében. A felhívásban rámutatnak, 
hogy az utóbbi esztendőkben Ameri
kában és Európában is több főpap 
felszólalt a nyilvános helyeken való 
szemérmetlen viselkedés, az erkölcs
telen táncok, az erkölcstelen ruha 
divat és a nyilvános fürdőkben ta
pasztalható szemérmetlenségek ellen. 
A német püspökök megismétlik eze
ket a felhívásokat és felszólítják a 
népet, hogy a német nemzet érdeké
ben térjenek vissza az erkölcsös és 
egészséges életmódhoz.

A Luther N aptár további m issziójá
é rt!  Az 1925-ik évi Luther Naprtár \ ugyan 
a méltányló és megértő hívek elég nagy 
száma és több missziónárius lelkű buzgó 
terjesztő lelkes munkája megmentette az 
elbukástól s ezzel az illetékes lelkek meg
adták a választ arra, hogy a Luther Nap
tárnak az egyeseket megtévesztő selejtes

konkurrencia mellett is színvonalát feltét
lenül meg kell tartania s a maga egyenes 
vonalán csak előbbre szabad jutnia; azért 
annyira még nem áll a dolog, hogy a kö
vetkező évfolyam kiadása elé a még min
dig súlyosbodó kiadási viszonyok között 
minden aggodalom nélkül tekinthetnénk.

Az 1926-iki Luther Naptár megjelenését 
pedig már egyenesen az evangélikus egy
házi közvélemény követeli. Ehhez pedig mar 
pusztán a pályadíjaknak, honoráriumoknak 
s egyéb előzetes Költségeknek kifizetése 
érdekében is szükség van arra, hogy az 
1925-iki évfolyamnak minden példánya az 
utolsóig elkeljen.

A mentésnek két útja lehet: Az egyik 
az, hogy az igen tisztelt bizományosok lel
kes agitációval, evangelizáló missziós mun
kával megfelelő utón módon még egy utolsó 
komoly kísérletet tesznek a megmaradt pél
dányok értékesítésére. A másik p<-dig, hogy 
gyülekezetek, nőegyletek, evangélikus szö
vetségek, belmissziói egyesületek és egyes 
módosabb hívek jutalomkönyvek gyanánt 
érdemes tanulók számára legalább 10—10 
példányt megrendeljenek. Egvházi közügyről, 
fontos evangélikus és magyar misszióról 
van szó! Ébredjünk és cselekedjünk!

Sopron, 1925. január 10.
Szíves üdvözlettel: a Luther Naptár 

szerkesztősége, Sopron, Paprét 2.

Állandóan raktáron tartok min
denféle épületanya

got, asztalos faanyagot, meszet, cementet, 
téglát, tetőcserepet, asbesípalát, kész ab
lak- és ajtótokokat valamint mindenféle 

építkezési anyagot.
Szállítható w aggontételben is.

mindenféle ácsmunkát 
és építkezést. _Elvállalok 

S z a b ó I m r e
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Gáz- és szeszgyárral szemben.

idején nem beszélgettek, nem gyújtottak 
pipára. Mint maguk közt mondogatták, 
reájöttek, hogy ez az igazság. A Nagyszel- 
lam házába csak tisztelettel lehet belépni, 
mikor követe által hív Hisz a fehéremberek 
hajlékába, a kapitány, a lelkiatya szobájába 
sem mennek pipázva.

A tél folyamán Kardos még kétszer 
rendezett vadászatot prémes állatokra. 
Azután Waschingtonba utazott menyasz- 
szonya látogatására, amikor elő szóval is 
melegen megköszönte Walther urnák ado
mányát és a harangokat. Amint beállott a 
tavaszi idő, kizöldültek az erdők, a rétek, 
eladta a városban az addig gyűjtött vad 
bőröket s a befolyt áron kecskéket, bárá
nyokat, malacokat vett, mindezeket az in
dián családfőknek azon szigorú meghagyás
sal osztotta ki, hogy jól gondjukat viseljék. 
A nyáron megélnek szabadon a számukra 
kimert telken, télen pedig kiki gyűjtsön be 
elég szénát, amellyel eltarthatja őket. Leg
kedvesebb adománynak bizonyult először 
a kecske, amelynek tejét gyermekek, öre
gek gyönyörködve itták. Több családnak 
nem jutott: eztk számára a saját évdijá
ból szerzett. Edith megbízásából a lelkész 
és Sasszem főnök házához egy-egy fejős 
tehenet is hajtatott. Csakhamar általánossá 
lett a vágy, hogy minden család szerez

hessen egy tehenet. Erre nézve útmutatást 
kértek Jobbkéztől — mint Károlyt nevezték.

Ő felvilágosította őket.
— Járjatok utána szorgalommal, taka

rékossággal. Tavasszal, nyáron az erdőn 
gazdagon terem az eper, az ehető gomba, 
vargánya, szarvasgomba. Gyűjtsenek gyer
mekeitek naponként minél többet. Egy vá
rosi kereskedővel megegyezünk, hogy he
tenként kétszer, h iromszor küldjön ide ko
csit egy emberrel, akinek a gyűjtött gyü
mölcsöt, gombát eladjátok. A pénzt rakjátok 
félre. A férfiak, asszonyok miveljék gondo
san a kimért kertet. Ne féljenek az ásótól, 
kapától. A kertben termelt borsóból, bab
ból, hagymából azt, ami itthon nem szük
séges, hasonlóképen eladhatjátok. A kecs
kéket, sertéseket szaporítsátok. Kát év 
múlva ezekből is adhattok el s a megta
karított pénzből könnyen szerezhettek te
henet. Ha aztán ezt is szaporítjátok, úgy 
hogy két, három tehenetek is lesz, ezek
nek teje — melyből vajat, túrót, sajtot is 
készíthettek — megkönnyíti családaitok 
eltartását.

— Ez igaz — szólal meg egy indián 
családfő, — két, három tehén teje elég a 
szülők és gyermekeik eltartására, de mit 
adunk nekik télen?

— Ezt megadja maga a természet. A

határban a szabad téren elég fű terem. 
Ezt kaszával, sarlóval levágjátok és ha 
megszárad összerakjátok kazalba. Ez lesz 
télen a marhák elesége. igaz, hogy ez mun
kával jár; de értsétek meg, hogy maga
toknak is kell saját javatokért valamit ten
netek. Nem élhettek örökké alamizsnából. 
Ha újra kezdenétek a rablást, gyilkolást: 
a fehérek kiirtanának benneteket, míg ha 
békében maradtok s példájukat követve ti 
is munkával keresitek meg kenyereteket: 
jóbarátságban lesznek veletek s amiben 
lehet segítenek.

— Úgy van, — hangzik Sasszem szava 
— békeben maradunk. Dolgozzék közöt
tünk kiki úgy, ahogy tud. Mutassuk meg, 
hogy az indián mint a béke embere is 
meg tud élni a maga emberségéből. Aki 
még a munkától iszonyodva rablásra bujto- 
gatna: azt száműzzük a telepről örökre.

A főnök nyilatkozatának senki sem mon
dott ellent, azért kötelező határozattá lett. 
Az építkezés a télen át rendszeresen folyt 
s husvétkor már a telep egy faházakböl 
álló község képét muíatá két szemben álló 
házsorral, középen az imaházzal. Kardos 
egy bekerített helyen faiskolát is alapított. 
Rendes sorokban gyü.nöicsmagvakat ültet- 
tetett azon számítással, hogy míg Károly 
itt marad ő ügyel fel reá. Karvalyt és
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Karcolatok a hétről.
A hannoveri Haarmannak, a 

milnsterbergi Denkernek, aki nem
csak maga evett áldozatainak húsá
ból, hanem nagyon élénk kereskedel
met űzött a kikészített emberhússal, 
méltó partnere akadt Budapesten Le
derer Gusztáv és felesége személyé
ben, akik Kodelka Ferenc mészárost 
orvul meggyilkolták s a meggyilkolt 
holttestet összevagdalták és kofferok
ban kivitték a Dunára.

Minidi Károly dr., egyetemi tanár, 
törvényszéki orvosszakértő a gyilkos
sággal kapcsolatban a következő ér
dekes nyilatkozatot tette: Az utóbbi 
idők szomorú tapasztalata arra mu
tat, hogy egyre jobban elszaporodnak 
a gyilkosságok. Azt hiszem ezek
nél: o ka  és s zű lő a n y ja  a m o zi
ban  g yö ke re zik . A moziban úgy 
a kulturátlan, mint az intelligens em
ber láthatja, m ik é n t k e ll e lkövetn i 
a b ű n te ttek e t és m ik é n t  lehet 
k ib ú jn i  a  bün te tés  alól. A jelen 
esetben ha a férfi nem, akkor a nő 
volt a mozilátogató.

H E T I  K R Ó N I K A .

A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága 
a költségvetést tárgyalta. Az ellenzék a 
választójogok titkossága mellett foglalt új
ból állást. Budapesten a régi szabadelvti- 
párt bontott újból zászlót. Egyébként, jó
lehet folyton hangoztatják, a királykérdés 
ma nem aktuális s ebbe jóformán minden 
ember egyet ért, a politikusok nap-nap 
után a királykérdésről nyilatkoznak. Az

Agyarast elküldi egy ismert vidéki birto
kos kertészéhez, akinél a fanemesítést 
megtanulják s itthon a családok az ö olt
ványaikból ültethetik be kertjük egy részét. 
A gyümölcstermelés is neveli a hajlamot 
a békés életmódra. Látta, hogy most már 
a telep tovább fejlődése, községgé átala
kulása biztosítva van s a maru törzs ösz- 
szes tagjainak a keresztyén vallásra átté
rése már a közel jövőben remélhető : fel
adatát befejezettnek tekintette. A munka 
eredményéről jelentést tett az őt kiküldő 
hatóságnak s nősülése alkalmából szabad
ságidőt kért, mielőtt a hadi hajón állását 
elfoglalná. A válasz megjött s kitüntető el
ismeréssel emlékezve az indián törzset 
békességre vezető fáradozásáról, szabad
ságát az év végéig kiterjeszti. Ezután a 
közel jövőre szükséges intézkedéseket ál
lapította meg s ezek foganatosítására nézve 
a helyettcsekép még egy évig itt maradó 
Károlynak az útbaigazítást megadván fel
készült a Waschingtonba utazasra. Mele
gen búcsúzott el a lelkésztől.

— Fogadja, lelkész úr, — szól kezet 
nyújtva — hálás köszönetemet hű támoga
tásáért nehéz feladatomban. Apostoli buz
galmáról, indiánjaink lelki életének atyai 
szeretettel gondozásával mindig kegyelettel 
emlékezem.

HARANGSZÓ

egyik osztrák kőnyomatos legutóbb egy 
nyilatkozatot tett közzé, amelyben a leg- 
erelyesebben megcáfolja azokat a híresz
teléseket, mintha Zita királyné egy magyar 

»mágnáshoz akarna feleségül menri.
Az utódállamok képviselői Bécsben 

konferenciára gyűlnek össze január 23-án, 
hogy megvitassák a volt monarchia tarto
zásával összefüggő kérdéseket.

A csehek á felvidéken 250.000 hold 
egyházi birtokot sajátitottak ki.

Romániában kommunista összeeskü
vést fedeztek fel. A részeseket letartóztatták.

Jugoszláviában letartóztatták a dél
vidéki magyar párt vezéreit, közülük a párt 
főtitkárát, Szántó Róbert evang. lelkészt.

Marokkóban a felkelők visszavonul
nak.

Olaszországban a plurális választójo
got fogják bevezetni. Rendellenességek 
napirenden vannak. Az olasz trónörökös 
visszaküldte a fekete inget, amelyet a fas- 
cistáktól kapott.

Németországban jobboldali kormány 
alakul. Egyébként visszautasította a fran
cia kereskedelmi szerződés tervezetét. A 
birodalmi gyűlés elnöke, Loebe, szociál
demokrata lett.

Anglia végleg elvetette a genfi jegyző
könyvet.

e g y r ö l - m A s r ö l .

A  m in d e n n a p i életből.
Miből áll az em beri te s t?  A

vegyészek az emberi szervezet titkaiba 
is bepillantanak és kikutatják, hogy 
milyen az összetétele. Egy 75 kiló 
súlyú emberi testben van például: 
fél hektoliter viz és van annyi vas, 
amennyiből egy jókora szeget lehetne 
kovácsolni, mész annyi, hogy egy 
szobát be lehetne vele meszelni, kén 
olyan mennyiségben, hogy elég lenne 
egy hordó kénerésére. Van az emberi

Én, mint missziói lelkész ,az egyház 
szolgálatában a szent ige hirdetésére kül
dettem ide. Örömmel tanúsítom, hogy jól 
elkészített talajra találtam. Kapitány úr 
erélyességével, minden áldozatra kész em- 
berszeretetével kivívta e harcias törzsnek 
osztatlan bizalmát, uj irányba vezette gon
dolkozás módját. Az ily vezérlet alá jutott 
népnél könnyű és édes a lelkészi munka. 
Ezen megszelídült indiánok méltán tekin
tik a szeretett fehér testvérben legelső jól- 
tevőjüket, akinek emlékét az ő szívükből 
nem törli ki semmi változás.

— Lelkész úr, a mienk csak a munka, 
az áldás Istentől jön. Az ő neve legyen 
áldott.

Elbúcsúzott Kardos az összegyűlt indi
ánoktól is.

— Testvéreim, — üdvözli őket — a 
munka, amelyre a hatóság ide küldött, vé
get ért. Nincs már gyűlölködés, harc köz
ietek és a fehérek között. Békességben él
tek egymással, mint a testvérek. Most más
hova kell mennem, de a távolban sem fe
ledkezem meg rólatok. A jó Isten áldását 
kérem reátok, gondoljatok ti is reám sze
retettel.

Az indiánok érzelmét Sasszem tolmá
csolta :
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testben ezeken kívül mintegy 6 gramm 
cukor, 69 gramm só, 11 kiló szén, 
fél kilónál több foszfor és vannak 
még más egyebek.

Ú jabb vízözön. Az emberek ál
talában azt hiszik, hogy a földet 
egyszer vízözön pusztította el. Ez 
tévedés. Nem egyszer, hanem már 
harminckétszer érte a földet ez a 
szörnyűséges katasztrófa. Ha a min- 
denségben egy naprendszer összeüt
közik a nebulókkal, akkor oly hatal
mas fergeteg keletkezik, hogy a földön 
a tengerek kilépnek a medrükből, 
megrohanják a szárazföldet s a föld 
alakjának egész új formákat adnak. 
Ez már harminckétszer nlegtörtént. 
Nem lehetetlen, hogy az a földrész, 
amit mi most Európának nevezünk, 
ezelőtt valahol a Csendes Óceán va
lamelyik pontján volt. Egy ilyen ret
tenetes katasztrófa sodorta a mai 
helyére. De ép ily könnyen lehetséges, 
hogy a legközelebbi katasztrófa elso
dorja innen a föld egy másik pontjára.

H Á Z I - O R V O S .

A hygienia napjainkban.
Pettenkoffer tana »az egészséget 

elsősorban a környezet veszélyezteti* 
lett alapja a XX-ik század hygiéniá- 
jának. Az ó tanának köszönhető, 
hogy az államok a közegészségügyet 
magukévá tették. Törvényesen elren
delik a városok és falvak rendszabá
lyozását, csatornázását stb. Egyszó
val, hogy az államok különböző kőz-

— Mióta itt vagy: mindig csak jót tet
tél velünk. Testvérekké tetted a fehéreket, 
hű vezérünk voltál, a nyomorúság ellen 
oltalmaztál. Szomorú napra virradtunk, te 
távozol és mi árván maradunk.

— Nyugodjatok meg, Sasszem barátom. 
Én elmegyek, de itt marad jobbkezem: 
Károly. Tudjátok, hogy ő is szeret benne
teket, sorsotokat szivén hordja. Hallgassa
tok reá, kövessétek és boldogulni fogtok. 
A lelkiatya mellett, aki megismerteti vele
tek Isten akaratját, a szeretetet, igazságot 
és így lélekben gazdagít. Károly a megél
hetés módjára, a jövőről gondoskodásra 
tanít a munka megkedveltetésével. Végül 
megígérem testvérek, hogy bár a messze 
tengeren vár reám a szolgálat: onnét is 
eljövök hozzátok látogatásra, amikor újra 
együtt örülünk.

A nép áldás kívánafai között távozott 
kocsin a kapitány s vele Orventonné asz- 
szony, Karolinnal és Mária, aki azért ha
lasztotta későbbre egybekelését, hogy Edith- 
nek esküvőjén koszorusleány lehessen. 
Erre nyert meghívást Karoiin is. A búcsút 
vett vezérnek helyettese, Károly visszama
radt, hogy a megszomorodott nép, amely 
még minden lépten nyomon jó tanácsra, 
útbaigazításra szorul, ne érezze magát el
hagyatva. (Folyt, kfiv.)
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egészségügyi törvényekkel, rendele
tekkel, intézkedésekkel mind jobb és 
jobb hygiecikus viszonyok közé 
óhajtják juttatni az állampolgárokat. 
Hogy azonban a közegészségügy te
rén feltétlenül célt érjünk, lege’sóbben 
is szükséges az állampolgároknak 
felvilágosítása a közegészségügyi 
dolgokban.

Bár e téren tiszteletre méltó mun
kát fejtettek ki eddig is a protestáns 
egyházak s ezeknek keretén belül a 
különböző egyesületek, folyóiratok, 
lapok s ezek között is első helyen a 
Harangsró, napjainkban fokozottabb 
tevékenységre van szükség annál in
kább, mert a háború óta kőzegész- 
ségügyünk, különösen Csonka-Ma
gyarországon rendkívül romlott. Míg 
a halálozások száma évről évre 
emelkedik, az újszülöttek száma 
egyre csökken. Hogy a siralmas ál
lapoton némikép is változtathassunk, 
legelsőbben is önművelődésre van 
szükségünk. Mert sok mindennek 
egyenesen a nem tudás az oka. Ezt 
az önművelődést kívánják szolgálni 
a Harangszó Házi orvos cítnü rova
tában megjelenő rövid cikkein. Ké
rem a Harangsző olvasóközönségé
nek szíves érdeklődését.

Dr. Schwartz Ernő.

H ARA N GSZŐ .

Vizkereszt u. II. vasárnap.
Ep. I. Kor. 7 .24 .

Magán és családi életünk, gyermekneve
lésünk, élethivatásunk, általában az emberi 
élet, Jézus Krisztus és az ő evangéliuma 
által nyer egyedül igazi értelmet és értéket. 
Ezt kívánja az apostol is szívünkre kötni, 
mikor azt mondja: kiki, amiben elhiva
tott, atyámfia! abban maradjon meg az 
Isten előtt.

Új Élet címen a Lu her-Társiság ki
adásában, Kapi Béla dunántúli püspöknek 
egy rendnivül értékes könyve látóit nap
világot, még az 1924. év folyamán. A könyv
ről a fővárosi napi sajtó a legnagyobb 
dicsérettel emlékezik meg. „Amit ád," több 
mint átlagos építő irat, több mint kegyes 
telkekhez szóló vallásos elmélkedés!“ A 
könyvnek részletes ismertetését lapunk 
egyik legközelebbi számiban hozzuk. Ez
úttal esik annak a sajnálkozásnak adunk 
kifejezést, hogy ha az értékes könyv már 
az ósz folyamán nyomtatásban megjelent, 
miért tartották eddig zár alatt. Mert az 
„Új Élet“nek az elmúlt karácsonyi ünnepek 
alkalmából már minden evangélikus keresz
tyén családnak a birtokában kellett volna 
lennie.

Beiratások a pécsi tudományegye
tem en. A m. kir. Erzsébet 'udományegye- 
tem jogi és államtudományi, orvostudo
mányi-, valamint bölcsészet-, nyelv- és tör
ténettudományi karára az 1924—25. tanév 
I. felére szóló beiratkozások 1925. évi jan.

I

hó 26—31-ig s azok részére, akik nem 
voltak még ezen egyetemnek hallgatói a 
nyert felvételi engedély alapján 1925. febr. 
1—7 ig eszközölteinek. Az evang. hittudo
mányi kar hallgatóinak beírása 1925. évi 
január hó 20—23 ika közölt fog Sopronban 
megejtetek

Az utólagos beiratkozás dékáni enge
déllyel f. évi február 10-ig s azoniul rec- 
tori engedély alapján február 18-ig bezá
rólag eszközölhető.

Tandíjmentességi kérvények 1925. évi 
január hó 29-ig bezárólag az illetékes kar 
dékáni hivatalához címezve nyújtandók be.

Azok, akik még nem voltak a m. kir. 
Erzsébet tudományegyetem hallgatói, az 
egyetemre való felvételükért folyamodni 
tartoznak, miután azokra nézve a beirat
kozás csak felvételi engedély alapján lehet
séges.

A felvételi engedélyt kérő folyamodvá
nyok szabályszerűen felszerelve 1925. évi 
január hó 25 ig azon kar dékáni hivatalába 
nyújtandók be, amely karra beiratkozni 
kíván.

A fizetendő tandíj nagyságára vonatko
zólag csak később történik intézkedés. 
Előrelátható:ag a múlt félévi tandíjösszeg 
(60 a. K) foa érvényben maradni.

Áldozatkész lelkek. Egyházszeretetük- 
nek, az édes szülő rög iránti ragaszkodá
suknak szép tanujeiét adták Szabó Imre, 
a budapesti Erzsébet szálló és Szabó Samu 
a budai Filadelfia kávéház tulajdonosai, 
akik a karakószörcsöki leányegyháznak 
harangra egyenkint 2:/a millió, összesen 
5 millió koronát adományoztak.

Békéscsabán eddig a Harangszó, nem 
tudni, mi okból, nem talált a megérdemelt 
pártolásra. A Harangszó ügyét most Darida 
Károly tanító vette a kezébe s így remény 
van arra, hogy lapunk még a folyó évben 
meleg otthonra talál a békéscsabai evang. 
metropolisban is.

A zalaegerszegi gyülekezet hívei 1924- 
ben a rendes egyházi adójukon kívül ön
kéntesen huszonöt millió koronái adakoztak 
egyházi célokra. A Diák-Szövetség decem
berben műsoros vallásos ünnepélyt tartott 
a temp'omban.

A nagybábonyi gyülekezetben a bel- 
missziói munka következtében a hitéletnek 
élénk fellendülése tapasztalható. A vasár
napi templomldtogatÓK száma örvendetes; 
a gyermek istentiszteletek — szemben a 
múlttal — szépen látogatottak, míg az ifjú
sági összejövetelek valóban lelket meg
nyugtatóak. Advent idejében 2 vallásos es
télyt tartott a gyülekezet. Advent 2-ik va
sárnapján a következő műsorral: 1. Oítári 
ima, melyet közének előzött meg. 2. Ad
vent. Szavalta Fila Zsófika. 3. Egyházunk 
kegyelmi eszközei. Szabad előadás a helyi 
lelaész által. 4, „Bűvös harang csendül“ 
soió ének, melyet kellemes és szépen csen
gő hangján Kasziba Bözsi énekelt. 4. „Di
csőség a magasság Istenének“, szavalta 
Bucsky Ilonka. 6. O.tári ima, áldás és köz
ének. A második vallásos estélyt ádvent 
4-ik vasárnapján tartatott. 1. Közének és 
oltári ima. 2. Ádvent, szavalta Katona Eszti. 
3. A helyi lelkész szabad előadása: Lelki
ismeret, istenfélelem és emberféiés címen. 
4 Prelodium, mellyel Bucsky Sándor tan. 
gyönyörködtette az imádságos lelkeket. 5. 
Karácsony estéjén, szavalat, melyet Mize- 
rák Pál szépen átgondolva és átérezve a- 
dott elő. 6. Oliári ima, áldás és közének. 
A vallásos esték offertóriuma a harmonium 
alapra fordíttatott. — Az ifjúságnak alkal
mat nyújtottunk a világias jellegű szórako

zásra is. Karácsony második ünnepén mű
kedvelői előadással egybekötött családi 
összejövetelt rendeztünk ugyancsak az is
kolai harmónium beszerzésére. Csite Ká
roly : Leánycsel c. népszínműve állandó 
derültségben tartotta a nagyszámú közön
séget, amely a szereplők nagy ügyességé
nek tudható be. Bár mindegyik szereplő 
kifogástalanul adta le szerepét, mégis kü
lön megemlítendő ifj Benkő Pál. A tiszta 
jövedelem 1,100.000 korona, mely által tel
jesült a régi óhaj, harmónium van az is
kolában, melyet 3,000000 koronáért vet
tünk. — 1925 január 6-án tartotta az egy
házközség rendes évi közgyűlését, melyen 
a köztiszteletben és becsülésben álló Hor
váth Károly adta be számadását. A rossz 
termés, a súlyos adózás dacára a gyüleke
zetnek gondnoka örömmel állapította meg 
azt, hogy nálunk egyetlenegy fillér hátra
lékról sem lehet szó. Szép jelenség a mai 
anyagias gondozásu világban. — isten lelke 
legyen a gyülekezettel és ev. egyházunkkal.

A zalaistvándi gyüekezef ádvent 4-ik 
vasárnapján tartott vallásos estét, melyen 
Horváth Mili és Krajczár Irén szava tak, a 
lelkész pedig előadást tartott. Karácsony 
este az iskolás gyermekek számára kará
csonyfa ünnepély volt, a tanító rendezé
sével.

A székesfehérvári gyülekezet ádvent 
harmadik vasárnapján karácsonyi vásárral 
kapcsolatos vallásos estét rendezed. Gyü
lekezeti ének és ima után Firpasz József 
hadiárva szavalta Vályi Nagy Géza Kará
csony c. költeményét. A belmissziói ének
kar Bilhorn—Crosby: „Mily drága nekünk 
ez a jóhir“ kezdetű énekét adta elő Fejér 
Ferenc kántor vezetésével, majd Kalavszky, 
Fejér, Maurer, Binder vonósnégyes játszotta 
Gruber: Csendes éj-ét és Redner: Immá
nueljét. Közben Gáncs Aladár lelkész Krisz
tus a gyárban c. elbeszélését olvasta fel, 
míg végül Berger Lajos lelkészjelölt biblia
magyarázata, imája és gyülekezeti ének 
zárta le a vallásos estét. A karácsonyi vá
sár pénz-forgalma az ajándéksorsolással 
együtt meghaladta a tízmilliót.

A szegedi evangélikus leányegylet jan. 
6 án, vizkereszt ünnepén műsoros estélyt 
tartott a következő műsorral: 1. Erős vá
runk c. közének. 2. Mi nem feledhetünk c. 
verset szavalta Bruckner Ibi. 3. Protestáns 
nőnevelés c előadást tartotta dr. Benkő 
István presbiter. 4 Kuglis Zsuzsba hegedült 
orgonán kísérte Kuglis Rózsi. 5. Nagy'vagy 
te Isten, énekelte Kartmann Elza. 6. Biblia
magyarázat. Tartotta Tátrai Károly h. leik. 
7. Maradj meg kegyelmeddel c. közének. 
Az egyház épülésére vall, hogy a villanyt 
felvezették a hívek az oltárra. Breitenbach 
Ignácné adta a felszerelést, Pongrátz Al
bert a gázgyár igazgatója ingyen munka
erőt és Korényi János asztalos a szószéket 
kijavította. Az egyház jelenleg nagy vára
kozással tekint a január 25-én tartandó 
Országos Luiher Szövetség estélye elé.

A pápai gyülekezet köréből. Bélák 
Lajos kierdemült felügyelőt a gyülekezet 
tb. felügyelőjévé választották. — Á kultusz
minisztérium a templom renoválásához 10 
millióval járul hozzá. — Szabó Sándor 
new-brunswicki ev. lelkész, lapunk lelkes 
terjesztője Amerikában a pápai gyülekezet 
és filiái felsegitésére ez idén is két láda 
szeretetadományt küldött.

1924 Szilveszter estéjén és 1925 viz
kereszt napján az istentiszteletet dr. Gyurátz 
Ferenc nyug. püspök tartotta. Engedje a 
Mindenható nagy Isten, hogy még sok Szil
veszter estéjén hirdethesse nekünk Isten-
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nek igéjét evangéliumi anyaszentegyházunk 
felvirágozására, magyar nemzetünk feltá
madására. — A gyülekezet ének- és zene
pártoló egyesülete f. hó 11-én családi ö:-z- 
szejövetelt rendezett, melynek tiszta jöve
delme a harang-alap céljaira lett fordítva. 
— F. hó 18 án pedig a gyülekezet vallásos 
estélyt tart.

A mezőlaki ev. gyülekezet karácsony 
másodnapján szinielőadást rendezett ha
rangalapjának növelésére. Színre került: 
„Ki a legény a csárdában“ c. egvfelvonásos 
vígjáték és „Kis madarain“ c. 3 felvonásos 
népszínmű. A szépen sikerült estély 4 mil
lió 200 ezer koronát jövedelmezett a fenti 
célra. A rendezést Szalay Miklós tanító 
végezte nagy ambícióval és fáradhatatlan 
munkával.

A tabi ev. gyülekezetben élénk vallásos 
élet folyt az elmúlt esztendőben. Az építés 
munkájában összefogott vezetőség, presbi
térium, ifjúság egyaránt A lelkiípülést 
szolgálta a délelőtti igehirdetésen s a dél
utánonként tartott gyermekistentiszteleten 
kívül, a kilenc vallásos est s a heti biblia
olvasó összejövetel. A hívek mindenkor 
szép számmal s szívvel-lélekkel voltuk je
len. A vallásos délutánok tartását meg
könnyítette egy fáradhatatlan, buzgó egy
háztagnak, Vörös Lajos gépészmesternek 
támogatása, akinek szavaló iskolája az ün
nepekre szavalókat adott. Szavalatokkal 
szerepeltek: Matusik Etelka, Vagola Pál, 
Gombér János, Benyes Lidia, Oláh Lajos, 
Hank Mariska, Kadlicskó Bőzsike, Kopeczki 
János, Alpert Katalin, Matyek György, Pav- 
lényi Etelka, Ráncsik Lajos, Apelesz Jáno,3, 
Paska Juliánná.

Magyarszombathelyen a lelkészné ren
dezésével szépen sikerült karácsonyfa-ün
nepély volt karácsony első napján délután 
az iskolában. Vida Juliska, Dánai Rozika, 
Bécsi Ilonka, Kállai Pali, Polgár Miska L, 
Polgár Miska 11., Miszlai Jóska karácsonyi 
színjátékot adtak elő. Polgár Juliska, Varga 
Irénné és Kovács Rozika alkalmi költemé
nyeket szavaltak. Ekkor került kiosztásra 
Esterházy Erzsébet grófnő adománya, ki 
11 iskolás gyermeknek felsőruhát küldött. 
A nőegylet kettőnek meg cipőket vett. A 
jóltevöknek ezúton is hálás köszönetét 
mondunk az árvák nevében. Újév napján 
megnyílt az ev. ifjúsági olvasókör.

Evangélikus nőegylet Baján. Vizke- 
reszt ünnepén alapította meg Lnreh lelkész 
a bajai evang. egyházban a már régen 
tervbevett nőegyletet. A nőegylet tisztikara 
a következő: Elnök: Joób imréné törvény- 
széki tanácselnök neje; alelnökök : Reich 
Antainé és Szoy ka József né: titkár Vilzthum 
Karoly; jegyző: Szélig Gyuláné; pénztáros: 
Bétsch Jakabné; pénztári ellenőrök: Len- 
hardt Karoiyné és Matern Böske; szám- 
vizsgálók : Eichart Anna és Káli Aranka; 
ügyész: Béldi Béla dr. ügyvéd. A választ
mány 18 tagú.

A k erta í egyházközség ádvent 4-ik va
sárnapján vallásos estélyt tartott a tem
plomot egészen megtöltő híveknek Nagy 
Géza, Balogh Károly és Barabás Mariska 
ifjúsági tagok szépen sikerült szavalatot 
adtak elő, llusz Mihály lelkész „A gyüle
kezeti életről“ tartott a híveket élő hitből 
fakadó köíelessegtudatra buzdító felolvasást, 
Sülé Sándor tanító pedig ifjúsági karének
kel emelte az ünnepély sikerét. Az ádventi 
időben minden szerdán este istentisztelet
tel kapcsolatos sorozatos előadásokban 
buzdította a lelkész a híveket egyházi, élő, 
munkás öntudatra. Minden szombaton este 
pedig biblia órák, majd utána tanulságos

valláserkölcsi felolvasások és előadások 
tartatnak az iskolában, melyeken a hívek 
meglehetős számmal vesznek részt.

A zalaszentgróti nőegylet ádvent 3-ik 
vasárnapján és január 4 én rendezte val
lásos estéit. Az utóbbin Nagy István leik. 
előadásán kívül Szabó Teri szavalt, az á1- 
lami elemi iskola tanítói kara pedig két 
igen sikerült szavalattal szerepelt, ami nem
csak az egyházi munkába való belekap
csolód isukat. hanem a felekezeti békás 
együttérzésüket is fényesen igazolja.

Tét. Ádvent 4-dik vasárnapján szép 
vallásos estélyt tartottak. Az estélyen közre
működtek Kiss Margit tanitónő, Szabó Ist
ván tanító, Somogyi Margit, Horvath Er
zsiké és Rózsi. Kovácsics Géza lelkész: 
Krisztus utjának eg/engetése korunkban 
címmel előadást tartott. Az offertórium 
eredménye 207 ezer K volt a harmónium- 
alap javara.

Jan. 4-én ugyancsak a lelkész a pres- 
bytereknek tartott előadást a presby terek 
hivatásáról.

Karakószörcsőkön január 4 én tarta
tott vallásos ünnepély, amelyen Kovács Jó
zsef taní'ó „Tudakozzátok az írá so k a t...“ 
címen, Ihász Mihály lelkész pedig „Az egy
ház és annak tagjai“ címen tartottak hit
életre buzdító felolvasást, míg négy iskoás- 
gyermek szavalata és több gyermekkarának 
tette széppé és hatásossá még az ünne
pélyt.

Szentgotthárd a sajtóért. A Harangszó 
karácsonyi szamában közzétett ünnepi fel
hívás : „Ne feledkezzünk meg karácsony 
ünnepán az ev. sajtóról“, meleg visszhangra 
talált ebben a kis missziói egyházban. Az 
ünnepek alkalmából a Harangszó fenntar
tására egyesek összeseit 705 ezer koronát 
adakoztak. íme így lesznek az utolsókból 
az elsők.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
Németország. A német evangélikus 

szülők szövetsége hatalmas lépésekkel tör 
célja felé. Erős politikai agitációt is folytat, 
hogy az iskolának szabad fejlődését bizto
síthassa. Legutóbb Lipcsében volt a várost 
tanács választása és bár szociálist és 
kommunista részről mindent megtettek, 
hogy jelöltjeik győzzenek, a szülők szövet
sége mégis erősebb volt és olyan képvise
lőket váiaszto.tak, melyek a keresztyén 
nevelés hívei. Örvendetes esemény a német 
politikai életben.

Lengyelország. A lengyelek a. poseni 
tartományban csak tovább lengyelesítenek 
és tervszerűen aláássák a német befolyást 
és a német kultúrát. Eddig csak a német 
kulturintezeteket vették el, most azt hallani, 
hogy üldözésük már személyek elien is 
irányul. így lett e hó folyamán minden 
megokolás nélkül két evangélikus lelkész 
a poseni tartományból kiutasítva.

O roszország. Hogy a bolsevizmus által 
boldogított Oroszországban milyenek az 
isKoiat viszonyok, kitűnik az orosz köz
oktatási népbiztos jelentéséből, amelyet e 
napokban bemutatott a végrehajtó bizott
ságnak s a szovjet hivatalos lapban az 
Iswestiában is megjelenített, E jelentés 
szetint van ma Oroszországban 49 000 
népiskola, holott 10 evvel ezeiőtt a cári 
uralom alatt volt 62.000 iskola. Ma jár 
3,700.000 gyermek az iskolába, holott az
előtt 4,2 ’0.U00 gyermek. Sok helyütt, kény
telen a népbiztos bevallani, a tankötelesek 
csak 20°/o a jár iskolába s a rendes tan
órákon alig van egyhartnada a beirt növen

dékeknek jelen. Négy gyermekre esik egy 
iskolai tankönyv, az is piszkos és szétmálló. 
A legtöbb gyermeknek nincs se ruhája se 
cipője. A tanszerek igen drágák, egy iskolai 
füzet ára 2 kgr. búza, egv ceruzáé 5 kgr., 
egy abc könyv belekerül 2) kgr.-ba és más 
iskolai tankönyv 60 kgr. buzáb;<. Az iskola 
épületek nagyon rosszak, a tanítás igen 
gyatra. A tanítók fizetése meg kétségbeejtő, 
van olyan tanító, akinek az állam 8 rubelt 
fizet egy esztendőre. Ép e jelentésében 
kéri a bizottságot, hogv emelje fel a tanítók 
fizetését legalább 25 rubelre. Hason viszo
nyok vannak a középiskoláknál is. Örömmel 
jelenti a népbiztos, hogy sikerült 18.000 
diákot, kik kapitalisztiku3 vagv polgári 
származásúak, voltak, a magasabb iskolák
ból kizárni. És végül kijelenti, hogy mert 
a szovjeturalom a pénzbeli terhet el nem 
bírja, kénytelen a jövő tanévtől fogva az 
összes iskolák 20°/o-át bezárni. Gyönyörű 
kilátások a jövő orosz nemzedékre nézve.

Amerika. Az amerikai bibliai társulatok 
f. é. jelentéséből kitűnik, hogy Amerikában 
az összes könyvek között leginkább a bib
liát veszik A múlt esztendőben 30 millió 
példányt adtak el és pedig 175 nyelvüt. 
A bibliát ma több mint 600 nyelven nyom
tatják és a világ minden részén árusítják.

Ázsia. A kínai evangélikus missziók 
most nagy örömöt éreznek afölött, hogy 
Kínában bö aratás kínálkozik. Nemcsak 
hogy sokan keresik az evangélium világos
ságát, de a mar meglévő missziói gyüle
kezetek önállóságra törekesznek és kinai 
származású evangélikus lelkészeket kíván
nak s hála az isiennek, ilyenek is vannak 
már. Ezt elősegítette az evangélikus misz- 
sziók iskoiaűgye. Virágzó iskolák vannak 
Kinában, amelyeket a misszionáriusok ve
zetnek. Ezek közt egyik leghíresebb a 
kantoni evangélikus missziós gimnázium. 
D jI- Kínának mostani ura, Szun Jat Sen 
maga is protestáns ember, igen pártfogolja 
az evangélikus missziók eboeli törekvéset 
és óvja a missziós iskolákat.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Búza János budapesti iskola

igazgató leányát, Ilonkát eljegyezte Szabó 
Emii tanár.

Haláoizás. Letenyei János magyar- 
szombathelyi gyülekezeti gondnoknak jó- 
lelkü felesege, Magyar Erzsébet 46 éves 
korában fiatalon, de sok megpróbáltatás 
és szenvedés után dec. 30 ikan meghalt 
Temetése az egész községnek részvété 
mellett Szilveszter napján volt Áldás em
lékére 1

Ú J D O N S Á G O K .
Jókai ünnepre írt alkalmi színjátékot 

leányok szamara Bodva Ida. Ez és „Re
mény-vigasztalás* című irredenta darabja, 
valamint Kintzlerne Scholtz jnez iskolai 
színdarabjai kaphatok: Mikulik Kálmán 
polg. isk. igazgatónál Budapesten IV. kér., 
Sütő u. 1. Égy-egy példány utánvéttel 
40.000 kor.

Leszakadt az újpesti templom nagy
harangja . Az újpesu romai katolikus tem
plomban a nagyharang leszakadt és az 
alatta lévő mennyezetet áttörve, az erős 
gerendák köze ekeit óraszerkezetre esett rá. 
Véletlen szerencsén mullott, hogy nagyobb 
szerencsétlenség nem történt.
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T örökországban m egadóztatják az 
agglegényeket. A török nemzetgyűlés elé 
törvényjavaslatot terjesztettek, amelynek 
értelmében minden agglegényt és minden 
gyermektelen házaspárt külön adóval fog
nak megadóztatni.

M eggyilkolták a konstantinápolyi
pátriárkát. A metropo’iíái, aki görög pát
riárkának volt kiszemelve, Konstantinápoly
ban meggyilkolták.

Marconi rád ió t ajándékozott a p áp á
nak. Marconi karácsonyi ajándékul a pápá
nak rádiókészüléket ajándékozott, amely 
lehetővé teszi, hogy a Szentatya dolgozó- 
szobájában hallgassa meg az európai fő
városokból érkező híreket.

Varsóban egy templomi esküvőn a 
visszautasított udvarló többször rálölí az 
éppen esküvő párra, aztán öngyilkosságot 
követett el. Mindnyájan meghaltak.

A besztercebányai plébániatemplomból 
ellopták a Mária Terézia által ajándékozott 
miseruhát.

100 millió koronát sorsol ki Herczcg 
Ferenc képes irodalmi hetilapja, az Uj Idők, 
fennállásának 30. évfordu’ója alkalmával 
olvasói közölt. A magyar sajtó történeté
ben példátlan sorsjáték feltételeit tartal
mazza az Uj Idők 2. száma, amelyben 
kezdetét veszi Csathó Kálmán és Ludwig 
Wolff érdekes regényei. Közli a lap azon
kívül Surányi Miklós elbeszélését, Pásztor 
József jelenetét, Lyka Károly cikkét, Oláh 
(jábor és Falu Tamás verseit, számos mű
vészi és időszerű képet és a lap rendkívül 
népszerű rovatait, a szerkesztői üzeneteket 
és a szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési 
ára negyedévre 80 ezer korona Mutatvány
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhiva
tal : Budapest, VI., Ándrássy uí 16.

D ickens: Copperifeld Dávid a világ 
egyiK legszebb története és Kertész Mihály 
Bohocz Pé<er című elbeszélése veszi kez
detét Az Én Újságom e heti számában. 
Ezenkívül mesék, versek, színdarabok, tré
fák, kedves levélkék, hasznos ismereteket 
tartalmazó egész garmadája var Az Én 
Újságom olvasóira Előfizetési ára negyed
évre 25 ezer korona. Mutatványszamot 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., 
Ándrássy ut 16.

M agyar lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti szamában két érdekes re
gény veszi kezdetét. Az egyik Szederkényi 
Anna: Marika, a másik Keleti M .: Leány
vár. A regényeken kívül mulattató, tanul
ságos és érdekes olvasmányok, szebbnél 
szebb képek egész kincsesházát talá ja meg 
az olvasó a lapban. Mutatványszámot kí
vánatra ingven küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássv-Ut 16.

A „Gazdasszonyok Lapja“, mint „A 
Magyar UriasszonyoK Közlönye“* második 
évfolyamának eddig megjelent számai, azt 
bizonyítják, hogy a lap szerkesztése jó 
kezekben van letéve. Szinte kü.önös, hogy 
e háztartási és szépirodalmi hetilap hétről- 
hétre nagyobb és nagyobb gondot fordít 
a szellemi rész fürge, ötletes és ügyes 
összeállítására. A lap Írógárdája: Karimhy 
Frigyes, Ráskay Ferenc, dr. Molnár Jenő, 
tír." Halász Bandi, Bariba István, Szalay 
József, dr. Sauer Zoltán, Ferenczy Ida, 
Barcza László, Alfay Zoltán, Deák Károly, 
Koós Gyula stb. mintegy versenyeznek, 
hogy a lapot mentül nivósabban írják. A 
süteményekről és tésztákról közölt recep.'ek 
egy-egy magyar uriasszony ügyességét és 
kitűnő konyháját dicsérik. Otthon tanács
adó, orvosi, jogi, gazdaság, kézimunka, 
divat stb. stb. rovatai az olvasóközönség

kedvencei lettek. Ráskai Ferenc a „Pesti 
Hírlap“ illusztris munkatársának „Kanáry 
Zoltán“ című, modern történelmi hátterű 
regénye, valamint „Eugénius“ név alatt 
közölt „Színházi levelek“ ma ínyenc cse
megéül szolgálnak az olvasóközönség szá
mára. A lap Ví évi előfizetési ára 50 000 
korona s minden csütörtökön megjelenik. 
Megrendelhető a kiadóhivatalnál Budapest 
VII., Dohány u 77.

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 : 

— A számok ezreket értékelnek. — 
Vajda Sándor Celldömölk 2, Ev. egyház 
Debrecen 50, Szilvásy István Farád 6, Né
meth Sándor Bana 36, Asbóth Janos Szom
bathely 4, Németh Káimánné Győrujfalu 
30, ifj. Galambos Mihályné Győrujfalu 20, 
Némeih József Zsida 4, Reichert Éde Sár
vár 50, Lipics József Muraszombat 50, 
Csapó János Nádasd 10, id. Misurák Já
nos Rád 4, Töke Józsefné Vönöck 10, Papp 
Károlyné Vönöck 6, Steinhausz Béla Put- 
nok 4. Buda Mihtlyné Molnaszecsöd 4, 
Nika Józsefné Szombathely 9, Károlyi E. 
Os'.ffyasszonyfa 4, özv. Molnár Antalné 
Kapuvár 4, [vány Ida Kapuvár 10, özv. 
Szekeres Qáborné Edye 4, Fülöp József 
Répcelak 4, Moór Ferencné Repcelak 4, 
Mészáros Sámuel Répcelak 3, Mészáros 
Imre Csánig 36, Horváth Imre Ujmaiomsok 
3, Posch Zsigmond Keszthely 9, dr. Ber
zsenyi Jenő Keszthely 4, Kücsán István 
Boöa 4, Szmik László Enying 8, Győrfy E. 
Bo'oa 4, Hofbauer Pál Balatonalmádi 4, 
Kovács Miklós Lövő 3, Ábrahám Sándor 
Nagysimonyi 4, özv. Tomka Gusztávné 
Paks 2, Rácz Lajo3 Sopron 4, Vértesi Z. 
Magyarboly 5, Jákus János Győr 3, Kalmár 
Lajos Győr 10, Kozma Kálmán Győr 4, 
Döncz Adél Miskolc 4, Vratarits Lajos 
Szentantalfa 4, Tóth János Sajtoskál 4, 
Komány János Szombatnely 4, dr. Laurin- 
gerné Kőszeg 4, Imrék Gyula Buc-uszent- 
lászló 36, Zsohár Károly Kőszeg 36, özv. 
Hudy Káimánné Nemeskolta 4 Lissán Fe
renc Aranyod 4, Lacher Antal Zalaeger
szeg 4, Göcze Vilmos Nagysitke 3, Lengyel 
Dávid Nagysitke 5, Györgyi Sándor Mesz- 
len 4, Hűbes Fülöpné Pecsbánya 2, Kiss 
Ju'iska Alsónána 9, Schneider Nelly Győr 
9, Rotfuchsz Jánosné Tokaj 20, Offertórium 
Öskü 22, N. J. Öskü 2, Fazék Lajosné Fet- 
péc 10, Szabó Sámuel Budapest 9, dr. 
Thébusz Béla Budapest 100, Biazy Lajos 
Kiskörös ,2, özv. Binder Ado fiié Felesül 
36, özv. Éder Józsefné Ercsi 4, B a rtó  S. 
Miskolc 4, dr. Jeszenszky János Békés
csaba 4, Lelkészi hív. Harka 8, Meiszner 
Gyula Celldömölk 4 Sárkány Ferenc Kör
mend 4, Berke Józsefné Szentgótihárd 30, 
Tóth József Körmend 4, Dobrinczky Cyriü 
Zalalö.ő 10, Zetter Gottlieb Sárvár 4, Hor
váth Jánosné FelsSság 4, Ágoston István 
Felsősig 10, Hetiinger Lajos Berektompa- 
háza 4, özv. Király Ferencné Berektompa- 
háza 10, Mesterházy Ödönné Mesterháza 9, 
Kemény Károly Szombaihely 4, Szabó Jó
zsef Szombathely 18 Bókkon Dávid Csönge 
2, Tompos Gábor Jobahaza 2, Róth Gyula 
Kapuvár 9, Bőjtös Sándor Farád 9, Varga 
Sándor Uraiujfalu 10, Mészáros József 
Répcelak 3, Edvy Irma Edve 4, Puhr Má
tyás Csánig 4, Adorján Ferenc Zalaszent- 
grót 4, Helyei Nagy J Boba8 Brenn Zoltán 
Zalaegerszeg 9, özv. Czuppon Sándorné 
Kővágóörs 100, Nánik Péter Tapoicafő 4,

Offertórium Tapoicafő 10, Horváth J.-né 
Veszprémvarsány 20, Sparas Elek Szárazd 
8, Gosztola Samu Sopron 2, Gosztola Jó
zsefné Felszopor 4, Szepper Katica Me- 
csekszabolcs 4, Gosztola József Győr 9, 
Nemes Istvánná Alsógörzsöny 4, Horváth 
Miklós Győr 4, Ilauszky Sámuei Bpest 4, 
Ádá m Gyula Kiskunhalas 9, Kotech Mihály 
Puszta vám 4. Hanzely Etta Me-őberény 4, 
Bejek Miklósné Vép 8, Szabó Gyula Szil
sárkány 10, Ács János, Ecsényi Ferenc. 
Horváth Sándor Szilsárkány 5—5, Váci 
egyh. offeríóriuma 113.180, Ments testvérek 
Mende 60, Stampf Karolin Budapest 4, 
Nowrati! Erzsébet Budapest 4, Stimmer 
Sándor Öttevény 10, Vörös Imre Győr 13, 
özv. Kéri Józsefné Tamási 4, Petróczy M. 
Gyékényes 5, Reizinger Kereszíély Lajos- 
komárom 10, Szakái László Kemenesma- 
gasi 3, Rúzsa Pálné Pórládony 10, Bejczy 
Sándorné Körmend 10, Nagy József Kör
mend 36, Puhr József Sajtoskai 4, Varga 
József Felsőság 4, Frankovics Károlyné 
Szombathely 9, Fai.h Pálné Kőszeg 9, 
Schreiner János Kőszeg 9, Bagics Janos 
Ostffyasszonyfa 4, Ülés Lajos Farád 4, 
Nagy Mihály Beled 9, Szalay Sándor Beled 
2, özv Fodor Pálné Ecséd 2. Király János 
Cséd 36. Perényi Pál Cséd 2, Dobrovifs 
Sándor Hosszuperészteg 9, Dávid Károlyné 
Dég 4, Nagy Jenő Öskü 8, Horváth Dezső 
Zaiakoppány 4, Nagy Lajos Szentantalfa 4, 
Gubics Jánosné Somlyószőllös 9 ezer K.
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Rz év minden napjára ad egy lesza
kítható lapot, melyen egy-egy rövid 

bibíiamagyarázat s azonkívül legtöbb
ször egy kis elbeszélés, hasonlat, köl
temény is helyet foglal. A kiváló refor
mátus és evangélikus Iheol. tanárok és 
lelkészek hosszú sora dolgozott e naptár 
számára. Magános, családi és egyéb 
áhítatok céljaira, valamint a biblia na
ponkénti Olvasásának megszokására 
„ rendkívül alkalmas segédeszköz.
3—4

Műkelmefestő és vegytisztító inté
zetem minden e szakmába vágó munkát, 
női és férfiruhák festését és tisztítását 
vállalja, gyászruhaknál 24 órán belül 
— Szlatkovszky József Székesfehérvár, 
Palotai-ucca 52. sz. 2-s

Házvezetőnőnek ajánlkozik egy közép
korú hadiözvegy, ki a háztartás minden 
ágában jártas, jó bizonyítvánnyal rendel
kezik. Cím : Klein Rezsőné Vönöck Vas
megye. 2-3

Megvételre kerestetik egy jó kaiban 
lévő használt zongora vagy pianino 
Cím a kiadóban 2—5

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthirdon.
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Laptulajdonoa:

a D in in t& ll Lutüer-SzövE tséo
Jls Ortxágoft Luther-SzÖTet- 

té* bJTaUlos lapja.

Kéziratok, elófizotéal dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztö- 
kl adóhivatalának 

Baeotgotthárdra (Vnsvtn.) 
küldondők 

Blórtaetéa* elfogad 
u lndan  avan*. lelkész 

és tanító.
MigjeleflUí minden márnap

L eg ye tek  m ér té k le te se k  és jó za n o k , 

h ogy  im á d k o zh a ssa to k .

Saarkaasl 6-ki a d ó h iv a ta l:

s íe n t g o t t h Ar d .
Vasvármegve.

A „fiARASfcHZO1* 
elóflaetéal ára : a harmadik 
negyedévre 18.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
t>atker>Ha5Tetégt tagokaak 

10°/«-os kedvesmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K

A .Harangesó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányúkat 
küldünk.

Egykor és ma.
I r ta : Gerencsér Zsigmond.

Ki gondolná, hogy a kis hegyi 
patak vize hatalmas folyamban 
hömpölyög majd a tengerbe? Ki 
gondolná, hogy egy kis kődarab 
megindíthatja az óriási lavinát? 
Ki gondolná, hogy egy kis szikra 
lángba borítliat községeket, váro
sokat? — Ki gondolta volna, hogy 
egy szegény, kolduló barát a lelki 
élet számára olyan tüzet gyújt, 
amelynek lángsugarai rövid idő 
alatt átjárják, bevilágítják az egész 
világot? Néhány kalapácsütéssel 
néhány szeg kerül oda a witten
bergi vártemplom egyszerű faajta
jába és az a néhány szeg egy 
hosszú, sötét kornak a koporsó
szegévé, de egyúttal egy új, küz
delmeiben is dicsőséges időnek az 
iránytűjévé lett, mert 1517. október 
31-től rajt függött a 95 tétel ezzel 
a felirattal: „ Dr. Luther Mártonnak, 
a theológia doktorának vitatkozása a 
búcsú erejéről és é r té k é rő lHiszen 
a vitatkozás gyakori esemény volt 
akkor is, de legtöbbször nem tulaj
donítottak annak nagyobb jelentő
séget. Rendesen néhány tudomá
nyokkal foglalkozó férfiú többé- 
kevésbé érdeklődő közönség előtt 
vitázott valami tudományos kér
désről ; utána napirendre tértek a 
tárgy felett s haladt minden a maga 
szokott utján. Többen erre gondol
tak most is. Először maga a leg
közvetlenebbül érdekelt fél: a pápa 
is csak a barátok egymás közti 
viszálykodásának minősítette a dol
got, de csakhamar kitűnt, hogy ez 
alkalommal egészen másról van 
szó. Az a 95 tétel a nemrég feltalált 
könyvnyomtatás utján gyors szár
nyakon terjedt el; két hét alatt 
egész Németországban, négy hét

alatt (az akkori viszonyok közt 
igen rövid idő alatt) egész Európá
ban olvasták. Mindenfelé valóság
gal lelki forrongást idézett elő. 
Egyik helyen ökölbe szorított kéz
zel szórtak átkot a „merész barát
ra“, máshol áldás szállt a bátor 
szerzetesre; lelkesen üdvözölték 
őt sokan, mert érezték, hogy a 
fojtó köd, amely annyira ránehe
zült a lelkekre, oszladozni kezd és 
új, friss szellő lengi át a szellemi 
élet romlott légkörét. Tulajdonképen 
mi is történik ekkor ? Magasabb 
kéz nyúl bele a világtörténelem 
folyásába és azt az igazságot, ame
lyet hatalmi érdekből évezredeken 
át mind jobban a földre tiportak, 
kiemeli a sárból s leveszi a telkek
ről a békót. A vak engedelmesség, 
a szolgai félelem, a babonás tudat
lanság, a képmutató álszenteskedés, 
a beteges rajongás, a hitetlenséggel 
együtt járó erkölcstelenség világába 
támaszt az Úr egy férfiút, aki hő
sies bátorsággal, éles látással, el
mélyedő lélekkel és nagy tudással 
juttatja kifejezésre sok ezer ember 
sejtelmes vágyódását; az emberek 
tudatlanságát, hiszékenységét és 
könnyelmű felületességét kihasz
náló érdekközösségekkel, a bűn
bocsátó levelek szemérmetlen áru
lásával szembe odaállítja azt a 
Szentiráson alapuló igazságot, hogy 
a bűnöket egyedül az Isten bocsát
hatja meg és ő megbocsátja nem 
pénzért, hanem ingyen, az ő végetlen 
kegyelméből, Szent Fia érdeméért. Az 
élet könyvéből ragyog felénk ez 
az igazság; vissza kell tehát térni 
a hamisítatlan evangéliomhoz, mint 
a hit és erkölcsi élet egyedüli 
zsinórmértékéhez, szabályozójához; 
meg kell tisztítani a Krisztus egy
házát mindazoktól a tévedésektől, 
amelyek abba a századok folyamán 
becsúsztak. És visszatértek Krisztus

igaz tudományához, amely a vak 
engedelmesség helyett szabadságot, 
a társadalmi elkülönzöttség helyett 
testvériséget, Isten előtti egyenlő

sége t biztosít; visszatértek az evan
géliomhoz s annak nyomán távozott 
a szívből a szolgai félelem, hogy 
helyet adjon a bizodalmas hitnek. 
Az igaz hittel felvirágzott a tiszta 
erkölcs. A babonás tudatlanságot, 
az álszenteskedést, az önkínzó ra
jongást felváltotta a szabad vizs
gálódással fellendült tudomány. Az 
embereknek a szívét elárasztotta 
az őszinte vallásosságnak a melege, 
mert áthatotta azt az evangéliom- 
nak isteni ereje, áthatotta a hitnek, 
szeretetnek, reménységnek új szel
leme. És amint a ködös, nyirkos 
őszi éjszakák után egy-egy verő
fényes nap felfrissíti a vérünket, 
felmelegíti a kedélyünket, úgy a 
nyomasztóan sötét középkor után 
a reformációval újból előhozott Isten 
igéjének a gyönyörű napja is fel
üdíti, feleleveníti az emberiségnek 
már-már el áléit szívét-lelkét, új 
életerőt sugároz elernyedt idegze
tébe, új munkára ösztönzi az addig 
lenyügzött akaratot; megváltoztatja, 
megnemesítve megújítja nemcsak 
a valláserkölcsi, hanem az állami 
és társadalmi élet képét is. Meg
kezdődik a népoktatás, népnevelés. 
Az egyszerűbb emberek gyermekei 
számára is megnyílnak a magasabb 
iskolák kapui. Fellendül a tudomá
nyos élet. A legtöbb államban a  
reformáció-sürgette bibliafordítás
sal, a nép nyelvén tartott igehirde
téssel kezdődik a nemzeti irodalom. 
Az istenfélelemmel, a tiszta erkölcs
csel párosult józanság, szorgalom, 
takarékosság megtenni gyümölcseit 
gazdasági téren is. Hazánkban is 
átalakító, irányító szerep jutott a 
reformációnak. Talán sehol sem 
forrott össze jobban a reformáció

Olvassuk és terjesszük a Harangszót!
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sorsa a nemzet sorsával, mint ná
lunk.

Ma is megújulás után sóvárog 
az egész emberiség. Megújulásra 
van szüksége a magyar nemzetnek 
is. Vágyódunk valami szebb, jobb, 
boldogabb kor után. Ha a közélet
ben egy-egy új ember, új kiválóság 
tűnik fel, szeretnénk benne egy új 
reformátort üdvözölni, aki meg 
tudná oldani a tespedő közélet 
nehéz kérdéseit, meg tudná gyó
gyítani társadalmi bajainkat. Azon
ban ez a gyógyulás eredményesen 
csak belülről indulhat meg. Csak 
a társadalom egyes tagjainak, az 
egyes emberek szívének és lelké
nek a megújulása eredményezheti 
az egész társadalom megújulását. 
Tiszta evangéliomi hitre, annak meg
felelő tiszta erkölcsi életre van szükség 
ma is, hogy annak nyomán terjed
hessen a becsületesség, a megbíz
hatóság, a hűség; hogy a munkás 
tisztelje munkaadóját, de a munka
adó is becsülje meg és méltányolja 
a munkás szorgalmát; hogy az 
alattvaló megadja a felsőbbségnak 
a kellő tiszteletet, de a felsőbbség 
is becsülje meg a honpolgárban az 
embert; hogy a folyton gáncsos- 
kodó gyűlölködést a szeretet váltsa 
fel és a széthúzás helyett az össze
tartás szelleme vezéreljen bennün
ket minden munkánkban.

Ha e reánk hagyott drága örök
ségnek: a Szentirásnak a tanítását 
fogadjuk éltünk vezérelvévé, ha 
őseink hitét, tiszta erkölcsét, egy- 
házias buzgóságát, hazaszeretetét

1924.
Gyász volt a felhője, könny volt az esője, 
Szomorú volt napja, szivünk fázott tőle, 
Utjain a vad szél letörte reményünk. . . 
Koldustarisznyánkkal — megtépett gunyánk- 
Bolyongva a sivár magyar éjszakában, [ban 

Csoda még, hogy élünk!

Ha folyt is a vérünk, akármerre néztünk, 
Nem hatott meg senkit néma vergődésünk. 
Fekete volt éjjé, fekete volt napja —
E bús esztendőnek, mint az éj palástja. 
Sok szegény magyarnak be nehéz volt álma, 

Be várt virradatra!

Eredj, bús esztendő, és küldj magad helyett 
Világos napsugárt, fényes kikeletet. 
Reményünk hadd éljen, könnyünk, hadd

száradjon . . .
Isten a nagy égben, tekints le már végre 
Megkínzott, megtiprott, árva magyar népre! 
Add vissza hazáját, régi boldogságát 

S örökké áldd érte!
BUTI SÁNDOR.

Nem tudom . . .
Nem tudom, hogy mások 
így vannak-e vele; —
Ha most körülnézek,
Fejem szédül bele.

Bizony ez a világ 
Nem olyan, mint régen; 
Más a szellő itten, ,
Más csillag az égen.

Becsületes ember 
Oly idegen benne,
Mintha ez a világ 
Csak sötétség lenne.

BÚZA JÓZSEF.

_____  HARANOSZÓ. ________

hordjuk a szívünkben s gyakoroljuk 
az életben, akkor mi is teljesítjük 
magasztos hivatásunkat az igazság, 
a szabadság, a világosság országa 
terjesztésében, akkor bennünk és 
általunk is hatóerővé válik a refor
máció szelleme.

T ársad a lm u n k  fe lad a ta i.
E címen dr. Raffay Sándor, a 

bányai egyházkerület püspöke leg
utóbb Budapesten előadást tartott. 
Előadásában legfőbb teendőnek a 
nemzeti öntudat nevelését jelölte meg. 
Nyelvünkön és konyhánkon kívül ma
holnap már alig különböztet meg 
valami más nemzetektől. Életmódunk
ból, szokásainkból, kedvteléseinkből 
rohamosan vesznek ki a sajátos ma 
gyár vonások. Az idegen máj omlása.

Hű mindhalálig.
Irta: G jurátz Ferenc. (18)

A vőlegényt, Owertonné asszonyt s a 
két koszo usleányt a waschingtoni állomá
son a menyasszony s Alfréd bátyja várták 
s fogadták nagy örömmel. Nem csak a je
gyespár volt boldog s alig találta helyét 
az örömtől, de Mari is, hogy rajongásig 
szeretett Edith testvérét újra láthatta. A 
menyegző két nap mu va következett.

Edith, miután édes anyja, Oweríonné 
gondos figyelme mellett teljesen felkészült 
a templomba menetelre: az indulásra ha
sonlókép készen álló Marihoz lép, hajfürt
jeit rendezi, öltönye állásán igazit.

— Azt akarom, — szó! mosolyogva — 
hogy mint koszorús leányomat mindenki 
szépnek találjon.

— Ez az óhajtásod pedig — válaszol 
őszintén Mari — főkép ahol te és Karolin 
jeien vagytok, alig teljesül. A nap minde
nütt világít, melegít sugarával, de ez mégis 
csak nála marad, vele jön és távozik. Te 
és Karolin is hódítotok, elbájoltok szépség- 
tekkel, de ezt magatoknak tartjátok meg. 
Nem kölcsönözhettek belőle másnak, még 
ha akarnátok is.

1925. január 25.

a nemzetközi szokások meghonosítása 
valóságos betegségünk. Ami az egyes
nél az egyéniség, az a nemzeteknél 
a faji sajátosság. Az igazi fajvédelem 
a nemzeti sajátosságok és nemzeti 
öntudat tervszerű ápolása és kifejlesz
tése. A más fajokkal való harc csak 
akkor jogosult, sót kötelezett, ba azok 
a nemzeti sajátosság és öntudat ki 
fejlését akadályozzák Különben erő
pazarlás. Másik feladat a nemzeti 
erő tömörítése. Faj védelem nemzet
közi ideológiákkal képtelenség. Min
den osztály- és párturaiom is akadá
lya a tömö. ülésnek. A társadalom 
feladata a szélsőségek lefaragása. 
Az egység megköveteli a felekezeti 
ellentétek elkerülését. Már Jézus meg
mondta, hogy amely ház önmagával 
meghasonlik, elpusztul E téren nem
csak a christiánizmus áll szemben a 
judizmussal, hanem fokkal fontosabb, 
hogy a Ragnum Marianum gondolata 
áll szemben a Regnum Christiánum- 
mai. Amaz merőben egyoldalú fele
kezeti cáltüzés, emez a jézusi evan 
gélium uralmának s ezzel a türefmes, 
békés, megértő, testvéri együttélésnek 
a propagálása.

Senki sem tesz ma a nemzetnek 
jó szolgálatot, aki a királykérdést 
élére állítja. A legitimizmus több mint 
a dinasztikus érzés. Mieden józan 
magyar ember legitimista, ha ezen 
a szón a történelmi Magyarországot 
és annak 1918 ban elhagyott alkot
mányosságát értik. Ennek a király- 
kérdés csak egyik részlete, amelyet 
az eióboiek nélkül megoldani lehetet
len, az e őbbiek előtt megoldani kép-

— Hasztalan tiltakozol, Mari leányom 
— erősíti Owertonné — én is azt mondom, 
hogv aki reád tekint, rajtad felejti szemeit.

E pillanatban belép Alfréd s e szavak
kal üdvözli a nőket:

— Itt az idő: indulnunk kell a tem
plomba.

Midőn az esküvő után a daliás vőlegény 
szép menyasszonyával karján a templom
ból kijött: a jelenlevők egymástközt halkan 
e meggyőződésüket közük: valóban szép, 
összeillő pár. Mindeniknek gratulálni lehet 
éiettársához.

A menyegzői ebédnél Kardos Schmidt 
kapitánnyal is találkozott, mint vendéggel, 
ki szívből üdvözölte egybekelése alkalmá
ból s hozzá tette:

— Vilmos, bátorságodról volt alka'mam 
meggyőződni, mikor hajómon a tengerész 
lázadást szavaiddal, mint menydörgő Jupi
ter elnémitád. De mikor olvastam, hogy 
egv, a fehérekkel örökharcban élő vad in
dián törzs lefegyverzésére mentél egy pár 
fegyvertelen szolgával, mikor ilyenekhez 
katonatiszt is csak jól felszerelt katonaság
gal ment és még így is nem egyszer vere
séget szenvedett: akkor azt mondtam, hogy 
ez már életkockáztató vakmerőség. Őszintén 
sajnáltalak.

— És amint látod, onnét nem sebet,
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telenség. Ebben a kérdésben nem 
szabad jeiszavaskodni. Végül igen 
fontos feladat a gazdasági szanálás 
ban való resztvétel. Ez azonban igé
nyeink leszorításában, szórakozásaink 
mérséklésében all és abban, hogy 
senkise nyújtózzék tovább, mint a 
takarója ér. Mert egyszer majd meg
virrad még nekünk is, de ezt a verő
fényes hajnalt a lelkűnkben kell elő
készítenünk.

Vedd a te kegyelmedbe, Uram!
A háznál az öreg asszony — nem 

mondom, hogy — parancsolt, csak : 
az övé volt a szó, amire mindenki 
hallgatott nagy tisztelettel. Mikor el
mentem hozzá ujesztendőt kívánni, 
íölparaccsoita — már megint ezt a 
szót használom, pedig csak ránézett 
a lócán maga mellett ülő emberfiára 
és engem ültetett maga mellé a tisz
telethelyre.

üiihon volt az unokája is. Szede
gette a többi gyerekkel a karácsony
fát. Úgyse szedegeti sokáig, megy 
vissza az oskolába — Szemre való 
fiú, jó órában legyen mondva! — 
mond >m én. — Jó gyerek, derék 
gyerek, — mondja az öreg asszony. 
— Okos gyerek. — Affile gyerek. 
Nem utolso diák Megsúghatom ma
gának fiam: első gyerek az iskolá
ban. Meg ne hallja, elbizza magat a 
gyerek hamar a dicsérettől — Lá
tom a pajtásai is szeretik — Rajta 
az apja szeme — ügy e János? — 
hogy mindenképen illedelmes maga- 
viseletü legyen. — Szerencséje lesz 
az életben, az apja nem szegény em
ber. Adja Isten, hogy sokra vigye I

nem gvászt, hanem ecy szép rózsaszálat 
hoztam el.

— Igaz, ezúttal is győztél. Beteljesült 
nálad is a közmondás jóslata, hogy a sze
rencse a bátrakat segíti. De mostcsaladot 
alapítasz, ez iránt is lesznek köte'ts égeid.

— Igen, de a családi életben is az em
ber szeme előtt all a tartozás a társada
lom, az egyház, a haza iránt. Ezek véde- 
mére a család köréből is meg keli vinnünk 
az á'dozatot.

A menyegző után a boldog ifjú pár 
nászúira indult, Owertonné asszony, Karó
im és Mari még pár napig ott maradtak 
Waltheréknál. Az utolsó nap estéjén, mi
kor az elutazásról beszélgettek, a háziasz- 
szony e kérdéssel fordúi vendégeihez:

— Nem félnek ily hosszú útra kelni 
férfi kíséret né.kül?

— Oh, nem menünk magunk — siet a 
válasszal Mari — Alfréd velünk jön, szíve
sen elkísér bennünket hazáig.

De Mari mit gondolsz? — figyelmez
teti Owertonné az őszinte leányt — nem 
szabad mástól ily áldozatot követelni. Hi
szen ismerjük már az utat, kétszer meg-

Királynak érzem m ag am ...
Királynak érzem magam koldusságomban, 
Gazdagság tárháza telkem . . .
Ragyogó ékszerek csillognak szívemben 
S felröppenve a napvilágra, sorban 
K^nnt új szint, új ragyogást nyernek!

Király vagyok az érzés országában, 
Akaratom előtt meghajlik a s z í v!
Koldus tenyeremben pár szürke garas 
Fürdik énemnek szinaranyában;
Bár az élet — tövistrónra hív / .  . .

. . . Mint éji vándor, holdas éjjelen 
Haladok a márványpaloták alatt. . . 
Érzem, tudom, hogy szürke pont vagyok! 
. . . De királyságom nagyobb a nap alatt, 
Mint akinek fején ékkorona ragyog!. . .

SOMOGYI fÁNOS.

Főispán, miniszter, gazdagság.. .  sok 
mindent szerettem volna mondani, 
amit újévkor mondani szokott az em
ber, amit unokájához öreg asszony
nak kívánni lehet.

De £z öreg asszony csak ráteszi 
a kezét a karomra. Ei kell ettől hall
gatnia az embernek.

— Én ezt nem kívánom neki. Én 
csak a boldogságáért imádkozom. 
És amikor erről a nagy fiúról beszél
getek Istennel, mindig úgy érzem, 
hogy a karjaimon fekszik körősztben 
most is, mint kicsi korában és föl
ajánlom Istennek, nem kérek neki 
semmit, csak vedd a te kegyelmedbe 
Uram! Hej Janos fiam, ha ebből a 
g)erekből pap lenne!

És az emberfia, a gyerek apja 
csöndben bólintott rá. —h. —s.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Haranqszö“ fentartására.

tettük, könnyen haza találunk rajta.
Alfréd nem térhetett ki a nyilatkozat 

elől, bar ezt csak másnap a vasúthoz in
dulás idejére tartotta fenn. Feláll s udva
riasan jelenti:

— Mari húgomnak igaza van. Kedves 
vendégeinknek ezennel felajánlom szolgá
latomat; mint utitárs.

— Hogyan eltaláttad, te kis indián igaz
mondó, — szólt Waltherné s Mari fejét 
keblere vonva megcsókolá. De nézd Mari, 
ti is elmentek és én egyedül epedek leá
nyom után. Itt maradnatnál, míg Edith 
vissza érkezik.

— Néni, nem lehet; Károly engeinet 
esküvőre vár. Ha nem mennék haza, azt 
hihetné, hogy megfeledkeztem róla.

— Ha már ki van tűzve menyegzőtök 
— mosolyog a háziasszony — akkor csak
ugyan nem maradhatsz. Szerető szivek 
szövetségkötését késleltetni nem szabad.

Alfréd a nővendégekkel elutazott. Mikor 
szerencsésen a telepre érték: Owertonné 
asszonynak és Marinak ö is egy-egy ládát 
adott át, mely Edith szerető gondoskodá
sának bizonyságait foglalta magában. Mari

Apró történetek.
Keskeny sikamlós utón, melynek 

mindkét oldalán mély örvény tátong, 
egy apa halad két kis fiával. Kezét 
kinyújtja s egyik fia megfogja apja 
erős kezét, a másik fiú ellenben kis 
kezét atyja kezébe csúsztatja, amit 
az erős szorítással megfog. Az ut 
mind sikamlósabb és bizonytalanabb 
lesz. Az első gyermek apja kezét 
fogva, bátran és biztosan lépdel, de 
egyszerre azonban megbotlik s esés 
közben apja kezét is elbocsátja és a 
mélységbe zuhan. A másik gyermek 
is botlik, de mert kezét apja fogja, 
nem zuhanhat le a mélységbe.

Életed Isten kezébe tegyed s higy- 
jed, hogy amíg ő tartja, bár botiasz 
és csúszol is, ei nem veszhetsz.

*
Egy fiatal leányka születésnapi 

ajándékul édesanyjától néhány koro
nát kért Amint anyja kérdezi: de 
gyermekem, minek kell neked ez a 
pénz ? a kis leány csak titokzatosan 
mosolyog.

Karácsony estéjén egy mosónő, 
ki beteg férjéért és kis fiáért dolgo
zott, hazajővet kis szobája asztalán 
nagy kosarat talált, melyben a ke
nyértől a gyufáig, élelmezéséhez 
minden szükségest megtalált.

Néhány nappal később az anya 
megtudta, minek kellett kis leányá
nak pénz, születésnapi ajándékul.

*
A német francia háború idejében 

történt, hogy egy sebesült német 
katonatisztet, aki fogságba került, 
egy francia úrnő házában helyeztek 
el. A jó bánásmód és ápolás any

áz indiánok kertjeinek látogatásából haza
érkezett vőlegényét bemutatta Alfrédnek a 
a kapitány távozása után üresen maradó 
ily látogató számára berendezett lakásban. 
Épen ott volt Owertonné asszony is, szem
let tartva, hogy minden rendben van-e‘

— Alfréd testvér, — 3zól Mari balkezét 
Károly jobb karjába öltve — ez itt jegye
sem, Monk Karoly.

— Üdvözlöm a Jobbkezet, kiről ViImo3 
oly elismeréssel nyilatkozott. De üdvözlöm 
úgy is, mint vőlegényt Meggyőződésem, 
hogy midőn éleüársat keresett: jól válasz
tott. Marinak jó szíve biztosítani fogja csa
ládi boldogságát.

— Rajta leszek, de most egyúttal meg
hívlak, Alfréd, esküvőnkre holnapután délre.

— Sajnálom, de most sürgős dolog 
hív haza.

— Ha holnaputánig maradsz, még nem 
késel el az otthoni teendőktől. Szerencsél
tesd egyszerű menyegzőnket. Od lesz Ka
róim is.

— Hiába, — szól elmosolyodva Alfréd
— Mari minden óhajának teljesülnie kell. 
Jól van, maradok. (Folyt, kör.)
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nyira meghatotta a sebesültet, hogy 
ápolónőjétől egy napon azt kérdezte: 
hogy bánhat velem, ellenségével ilyen 
jól ? Mire az minő így válaszolt: 
»néhány nappal ezelőtt értesített ham, 
hogy egy német úrnő házában oly 
jól bánnak vele, mintha csak otthon 
lenne«. Amint így beszélgettek, ismét 
levelet hoz a posta s csodák csodája, 
a fényképen, melyet a fiatal francia 
anyjának küld, a német katonatiszt 
édesanyját ismeri fel. Meglepődve 
így kiált: hiszen ez anyuskám!

Mit tehettek mást, mini térdre 
borultak és hálát adtak Istennek 
csodás végzéséért.

#
Egy nemes római nőhöz, Korné

liához, eljött barátnője gazdag ék
szereivel pompázva s azt kérdezte 
az egyszerűen öltözött Kornéliától: 
»Hol vannak a te ékszereid?« Erre 
Kornélia elóhivatá két fiát és mondá : 
»íme, itt vannak az én ékszereim«.

Kedves olvasó, vannak e neked is 
ilyen drágaságaid, jól nevelt fiák és 
leányok ?

*
A magyar népnek utolsó válasz

tott fejedelme: II. Rákóczi Ferenc 
álljon lelki szemeink előtt, aki meg
vetett minden földi vagyont és ott 
énekelte rodostői bujdosásában:

Győzhetetlen én kószálom 
Védelmezőm és kővárom,
A keresztfán drága áron 
Oltalmamat tőled várom.
Sebeidnek nagy voltáért 
Engedj kedves áldozatért,
Drága szép piros véredért,
Kit kiöntél a világért.
Irgalmazz meg én lelkemnek,
Ki vagy Ura mennynek, földnek, 
Könyörgök csak feségednek,
Mint kegyes idvezítőmnek!

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről
Budapesten a Leipziger-Szeszgyár 

följelentést tett a rendőrségen, hogy 
a gyárterület udvarán álló nagy szesz
vagonok súlyos rézcsapjait ismeretlen 
tettesek lecsavarják, ellopják. Napokig 
figyelt erre Holzinger Jenő detektív 
és egy alkalommal észrevette, hogy 
a gyár kapuján egy pöttömnyi kis 
gyerek somfordái be és egy nagy 
csomaggal igyekezett észrevétlenül tá
vozni. A gyereket elfogta és kabátja 
alatt egy súlyos rézcsapot talált A 
kisfiút, aki alig látszott ki a földből, 
csakhamar kérdőre vonta és a meg
szeppent gyerkőc meglepő dolgokat

mesélt a detektívnek. Ijedten mondotta 
el, hogy néhány hét óta nem  já r  
iskolába és több társával tolvaj
bandát a lakítottak, nem  laknak  
odahaza és nagyon sok pénzre  
tettek szert. A detektív összeírta a 
leleplezett tolvaj banda tagjait és napok 
munkájába telt, amíg harm in c  k is  
iskolásfiut, főleg környékbeli gyári 
alkalmazottak gyermekeit összeszed
ték és mint egy iskolás menetet be
kísérték a főkapitányságra. A kis 
gyerekek a rendőrségen mind vallottak 
töredelmesen: mindegyik megmon
dotta, hogy a másik fiú mit követett 
el. így aztán kiderült, hogy hónapok 
óta a kisgyerekek hatalm as tvlvaj- 
bandát alkottak, közülük nagyon 
sokan elhagyták a szülői házat és 
hetek óta egy elhagyott óbudai istálló 
padlásán szalma között húzódtak meg. 
A kis tolvajok főleg a Leipziger- 
szeszgyár területén működtek. A gyár
udvaron fölhalmozott ócskavasat hord
ták el és ők csavarták le észrevétlenül 
a szeszvagonok rézcsapjait. Ezeket 
a holmikat olcsó áron, különböző 
orgazda ócskavasasoknak adták el, 
akiket ugyancsak előállítottak a rend
őrségen. A tolvajbanda tagjai éjsza
ká n kén t is m űködtek. Hentesek
hez másztak be és onnan nemcsak 
ennivalót, de egy hentesnek a teljes 
pénz kazettáját is magukkal vitték. A 
pénzért a gyermekek főleg cukorkát 
és zsákszámra amerikai mogyorót vá
sároltak. A gyerekek majdnem mind
annyian egyforma nagyok, illetőleg 
egyform án  k icsinyek . Egyik
másik közülök így mentegetődzött a 
rendőrségen:

— A z apám  nem  törődik  
velem, azért m entem  én is az 
is tá llópad lásra . . .

Sokan a kis tolvajok közül csak 
a napi cukoradagért állottak be a 
tolvajbandába s este, mint a nyomo
zás megállapította, rendesen vissza
tértek a szülőkhöz. A gyakorlottabb, 
megrögzött gyerkőcök közül azonban 
néhányon teljesen önállósították ma
gukat. Egyik társukat kinevezték sza
kácsnak. Rendszerint csirkét loptak 
Óbudán, több darabot egyszerre, a 
csirkéket saját maguk levágták, meg- 
kopasztották és egy tízesztendős sza
kácsgyerek főzte meg számukra az 
ebédet és a vacsorát. Rövid idő alatt 
több mint százm illió  kárt okoztak 
a tolvaj gyerekek csak a Leipziger- 
gyárnak.

*

A Roboz-fivétek hazadrulási pőrét 
tárgyalta leggutóbb a pesti bíróság, 
akik a román megszállás idején a

„Pesti életa című lapot szerkesztették 
s akik ellen az ügyészség hazaáru
lás címén emelt vádat A fivérek kö
zül Roboz Béla vallomásában „meg
hatott szavakban emlékezett meg gyer
mekkoráról, mikor a lehető leggondo
sabb nevelésben részesült, édesapja 
európai hirü pedagógus volt, aki — 
szerinte itt van a hiba — túl ideálisan 
nevelte őket. Tizenhétéves korában 
tagja lett a Mária kongregációnak, 
ahol egy Ízben le is fényképezték öt, 
amint a fehér Mária-lobogót tartja, 
tehát már akkor is jó  fiú  volt s 
mint ilyen később a központi sajtó- 
vállalat megalapításakor P. Bangha 
Béla mellett dolgozott.*

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !
Hit által.

Jan. 26. Hit által igazulunk meg. Róm. 
3.21—2«. Isten elkészítette számunkra az 
Ö kegyelmi ajándékait De a kegyelmi aján- 
d:kok elfogadásához hit kell, s ebben van 
a hitnek a jelentősége. Jézus Krisztus sze
rezte meg számunkra a váltságot, amely 
által üdvözülünk, de csak úgy, ha hittel 
e fogadjuk, a magunk szemé‘yes tulajdo
nává tesszük ezt az engesztelő áldozatot.

Jan. 27. Hit által tisztulunk meg. Máté 
8 .1—3. Itt, a bibliai történetben csak egy 
bélpoklosról van szó, aki rettenetes beteg
ségétől megszabadult, megtisztult, mert 
Uljes bizalommal és hittel közeledett Jé
zushoz, tudván, hogy ha Jézus akarja, meg
tisztíthatja őt. De pé dázhat]a-e valami job
ban és találóbban a bűnt, ezt a rettenetes 
lelki betegséget, mint a bélpoklosság ? 
Egyetlen orvos van, aki a bűn poklqsságá- 
tól megtisztíthat, s ez Jézus. S „0  itt is 
csak a mi hitünkre vár, mert az 0  akara
tán nem múlik.

Jan. 28. Aki hit által gyógyult meg. 
Máté 9,10-22 Ha több hitünk volna el
fogadni Jézus gyógyító és megtisztító erejét 
lelki bajainkban, több hittel tudnánk testi 
betegségeinkben is hozzá fordulni gyógyu
lásért. De így csak nyögünk, sóhajtozunk, 
emberektől várunk segítséget, s a nagy 
orvos segítségéhez nem tudunk hittel folya
modni.

Jan. 29. Hit által őriztetünk meg. I. Pét. 
1.3—9 A földi életben oly sok kísértés 
veszi körül még a hivő embert is. Meg- 
fürdött már lelkileg a Jézus megtisztító 
vérében, de lábait még naponként beszeny- 
nyezi a földi élet porában. A teljes zavar
talan üdvösség, tisztaság, szentség csak 
majd akkor következik el számára, ha meg
szabadul ttlői a halandó testtől.

Jan 3r'. Hit által győzhetjük meg a vi
lágot. 1. Ján. 5 . i—5. A legnagyobb kísér
tés számunkra a világ. Nemcsak az a vi
lág, amely körülöttünk van, hanem az is, 
amely bennünk van. A világ szeretete a 
láthatókhoz való ragaszkodás teszi szá
munkra nehézzé az Is'ennek való engedel
mességei. Mi a győzelem titka ? Jézus !

Jan. 31. Hit által másokon is segíthe
tünk. Máté 9 . 1—8 . A szegény gutaütöitnek 
még nem volt hite, csak vágyakozása a 
gyógyulásra. De barátainak hite Jézus elé 
vitte őt, s Jézus felelt a barátok hitére. 
Hitet ébresztett a betegben is, 8 megtör-



tént a nagry csoda, először a lelki, aztán 
a testi gyógyulás. Milyen felséges boldog
ság hitünk által másokat Jézushoz vezetni!

Február 1. A hit elkezdője és bevégzője. 
Zsid. 11 . 3a—1 2 .2. Hit által milyen csodá
kat vittek végbe már az ó-testamentom 
hősei. Mennyivel nagyobb csodák nyilvá
nulhatnának meg a mi életünkben, ha min
dig mindenben arra tekintenénk, aki hitünk
nek fejedelme, elkezdője és bevégzője, a 
a megfeszített és feltámadott Jézusra!

1925. január 25.

Theológiai szak- ill. leikészi és 
Tallástanári vizsgálati 

írásbeli dolgozatok tételei.
Az egyetemes egyházi elnökség a 

theo!. fakultás illető szaktanárainak 
javaslata alapján az 1924—25. tan
évben tanulmányaikat befejező lel
készjelöltek részére a következő írás
beli dolgozati tételeket tűzte k i:

I. Szakvizsgái tételek. 1. A rend
szeres theológia köréből: a) Kant 
vallásfilozófiája és a bibliai keresz- 
tyénség. b) Az imádság vallásos er
kölcsi jelentősége 2. Az újszövetségi 
írásmagyarázat köréből: A hit által 
való megigazulás. Róm. 3 .2 0 —31. 3. 
Az ószövetségi írásmagyarázat köré
ből : A messiási jóslatok a fogság 
előtti prófétáknál.

II. Vallástanári vizsgái tételek. I. 
Elméleti: A biblia mint a vallástaní
tás anyaga és eszköze az oktatás 
különböző fokain. I. Gyakorlati: a) 
Az irgalmas samaritánusról szóló 
paradigma az V. és VII. parancsolat 
Luther-féle magyarázata kapcsán, 
vagy b) Máté evangéliomának ismer
tetése válogatott olvasmányok kap
csán. (Középiskolai felsőbb fokon.) 
3. Keresztyénság és hazafiság. (Ha
zafias ünnepen leánynövendékekhez 
intézett beszéd)

A dunántűli egyházkerületi püspök 
a dunáotúii lelkészjelöltek számára 
a következő lelkészvizsgai tételeket 
tűzte ki: 1. Homiletikai: a) Belmisz- 
sziői ünnepi beszéd János XIII. 1—17. 
alapján, vagy b) Külmissziói beszéd. 
Róm. XV. 14—21. alapján. 2. Kate- 
cbetikai: mint a vallástanári vizsgái 
gyakorlati tételek: II. 2. a), b).

HETI KRÓNIKA.
A kormány legutóbbi minisztertanácson 

a búza árának "horribilis emelkedésével 
foglalkozott. A hihetetlen búzaár emelke
désből a gazdának megint semmi haszna, 
csak a spekuláció zsebel. — Sokat foglal
koztak legutóbb a politikusok a kormány 
és a szociáldemokrata párt között kötött 
paktummal. — A pénzügyminisztériumban 
értekezlet volt a forgalmi adóról. — Az
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egységespárt értekezletén a miniszterelnök 
nagy beszédet mondott. — A magyar gazda- 
szövetség a német agrárintézményekkel 
karöltve elhatározta, hogy ötven magyar 
gazda ifjút küld ki Németországba s ugyan
annyi német ifjú nyer elhelyezést magyar 
kisgazda családoknál. — A toborzás a 
nemzeti hadseregbe kezdetét vette. A nem
zeti hadseregbe önként belépek teljes ru
házaton kívül elsőrangú élelmezésben ré
szesülnek s ezenkívül rendfokozatuknak 
megfelelően fokozatosan emelkedő havi 
440 ezer—1320 ezer kor. zsoldot. nősek 
családtagonként 158.400 kor. családi pót
lékot kapnak. — Schmit Jeremiást, a sza
náló főbiztost a sok munka kimerítette s 
most egy bpesti szanatóriumban üdül. — 
Nagy megütközést kelt újabban Bleyer 
Jakab v. miniszter külön nemzetiségi poé
tikája Lapjában oly hangot használ, mely 
túlhaladja a jól ismert röpiratokat. — Az 
elmúlt heten híre járt, hogy Zita királyné 
repülőgépen Eszterházára, illetőleg Gödöl
lőre é/-Kezelt.

Belgrádban megkezdődtek a magyar
szerb tárgyalások

A cseh-morva katholikus püspöki kar 
a felvidéki püspökök pásztorlevele mellett 
foglalt állást.

Az új német birodalmi kancellár Luther 
lett, ki megalakította a kormányt. Luther 
eddig birodalmi pénzügyminiszter volt.

A francia moszkvai követ tiltakozott 
kormánya nevében a szovjetnél a kommu
nizmusnak propagandatevékenysége ellen 
Franciaországban.

Anglia és Egyiptom között a tárgyalá
sok kedvezően haladnak és kilátás van 
arra, Jiogy rövid időn belül kielégítő meg
oldásra jutnak.

Amerika londoni követévé Honghton 
berlini amerikai nagykövetet nevezte ki. 
— Egyébként amerika kijelentette, hogy 
fenntartja szovjetellenes politikáját.

Kinában a különböző csapatok ismét 
egymás ellen vonulnak.

egyröl-masról.
A m in d e n n a p i életből.

Hogyan számítsuk ki a febru
ári házbér összegét. Meg akarjuk 
könnyíteni olvasóink munkáját, azért 
táblázatot állítunk fel a februári ház
bér kiszámítására. A táblázatot úgy 
állítottuk össze, hogy lakásoknál 20 
százalékot, üzleteknél 42 százalékot 
vettünk alapul; ebbe a százalékba a 
lakbéren kívül beleszámítottuk már 
a közüzemi költségeket, kincstári ré
szesedést és házmesterpénzt is Az 
aranykorona szorzószáma 17 ezer 
maradt. A házbér összegét tehát 
miodenki kiszámíthatja, ha az 1917. 
évi novemberben fizetett tiszta lakbért 
az alábbi számok egyikével megszo
rozza. Lakásoknál 4828, a nem lakás 
céljaira használt helyiségeknél 9407.8. 
házmesterpénz nélküli lakásoknál 
4760, üzleteknél 9265. Vidéken a 
szorzószám házmesterpénz nélkül a) 
azokban a városokban és községek
ben, ahol csak vízvezeték van, de
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csatornázás nincs, lakásoknál 4930, 
egyéb helyiségeknél 9435, ahol víz
vezeték és csatornázás is van 5100, 
illetőleg 9265, d) vízvezetékkel és 
csatornázással nem bíró községekben 
4420, illetőleg V095.

H Á Z I - O R V O S .

A levegő.
Az emberi, állati, növényi szerve

zetek élete bizonyos elemi feltételek
hez van kötve. Ezek: a levegő, a viz, 
a hideg, a meleg, a táplálék, a vilá
gosság, a föld, a talaj.

A levegő mintegy 80 kilométer 
magasságban veszi körül földünket. 
A levegőt (hőmérséklet) hőmérővel 
mérjük. E célra higanytermométert 
használunk.

A hőmérséklet forrása elsőbben is 
a föld saját melege. Ez azonban alig 
jöhet számításba, mert csak a mé
lyebb rétegekben tapasztalható. A hő
mérséklet föforrása: a nap. Hatása 
annál kifejezettebb, minél merőlege
sebben éri a földet. A földnek a sa
ját tengelye és a nap körüli forgása 
időszak-változásokat okoz az egyen
lítőtől távolabb eső helyeken.

Nagy befolyással van valamely 
hely hőmérsékletére a szárazföld és 
a viz eloszlása, a talaj alakulása. S 
ez viszont aztán nagy befolyással 
van az emberek vérmé/sékletére, ke
délyére. A legjobb példa erre, hogy 
míg például délen, az örök tavasz 
hazájában, Olaszországban többek 
között az emberek élénkek, a víg- 
ságnak, a zenének, a művészetnek 
élnek, addig az állandó köd és jég 
hónában: Angliában, Skandináviában 
stb az emberek higgadtak, hideg- 
vérüek. A megélhetés nagyobb küz
delme folytán inkább kalmár életet 
folytatnak.

Az eddigiekből is tehát világos, 
hogy a levegő, a hőmérséklet igen is 
négy befolyással van életünkre.

Dr. Schwartz Ernő.

HARANOSZÓ.

Vizkereszt u. HL vasárnap.
Ep. I. Péter IV. 19.

Az élet kereszthordozásból áll. Ezt még 
a vigság idején, az ú. n. farsangban sem 
szabad elfelejteni. Hogy miképen hordoz
hatjuk meg legbiztosabban ezt a keresztet, 
ad feleletet Péter apostol mai levelében.

Személyi hír. Kapi Béla dunántúli 
püspök az elmúlt héten 4 napot gyermekei
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körében Nagygeresden (öltött. Egyházkerü
letünk fáradhatatlan főpásztora Nagygeres
den is a látszólag pihenésre szánt időt 
szakadatlan munkában töltötte. Kíséretében 
nemcsak kedves hozzátartozói voltak vele 
Nagygeresden, hanem ott volt bizony az 
írógép is, mely úgyszólván egész nap kat
togott. Itt említjük meg, hogy még a tavasz 
folyamán, remélhetőleg husvétra Kapi püs
pöktől egy beszédgyűjtemény fog könyv-* 
alakban megjelenni.

Dr. Mesterházy Ernő egyházkerüleíi 
felügyelő a nagygeresdi gyülekezetnek egy 
értékes urv; csorai kehhet adomámozott.

A Luther-Szövetség országos választ
mánya január 21-én Budapesten br. Kaas 
Albert elnöklete alatt választmányi gyűlést 
tartott.

Ötvenéves tanári jubileum. Mikolik 
Kálmán, a budapesti Deáktéri ev. potgári 
leányiskola nagyérdemű igazgatója ebben 
az évben tölti be tanári működésének 50- 
dik évét. A volt tanítványok jubileumi ün
nepséggel ünnepelték meg az evangélikus 
tanügy eme kiváló nesztorát.

Csite Károly írót, a Harangszó szép- 
irodalmi belmunkatársát a Gárdonyi Géza 
irodalmi társaság rendes taggá választotta.

Uj országos alelnök. A magyarországi 
ianítók országos szövetsége alelnökévé a 
a legutóbb Budapesten tartottt országos 
közgyű ésén Benedek Vince győri igazgató
tanítót választotta.

Lelkészbeiktatás Nemescsón. Zongor 
Béla esperes január 11-én iktatta hivata
lába a nemescsói nevezetes múltú gyüle
kezet uj lelkészét: Gerencsér Zsigmondot, 
a Harangszó jelestollu munkatársát. A régi, 
nagy templomot egészen megtöltötték a 
közel s távolról összegyülekezett buzgó 
hívek. Dr. Tirtsch Gergely kőszegi lelkész 
oltári funkciója s az esperes beiktató be
széde után az uj lelkész Kor. 12, 9 alap
ján mondott beköszöntő beszédet. Az isten- 
tisztelet végeztével ünnepélyes közgyűlés 
után offertórium volt a dunánúii Luther- 
Szövetség és a Harancszó javára A gyűj
tés eredménye 226.670 korona. A meg
hívottaknak Weöres István gyülekezeti fel
ügyelő, m. kir. gazd. főtanácsos adott ma
gyaros vendégszeretettel ebédet.

A Harangszóért. Szép tanujeiét adta 
az egyházi sajtó iránti meleg rokonszsevé- 
nek, a tabi gyülekezet presoiteriuma, ahol 
is 18 presbiter közül 14 megrendelte a 
Harangszót, azzal a kijelentéssel, hogy a 
Harangszót legalább is minden gyülekezeti 
elöljárónak, presbiternek járatnia és o vas- 
nia kell,

A csákvári evangélikus hősök emlék
tábláját január 6-án lepleztek le a templom
ban a dr. Csengődy Lajos által végzett 
istentisztelet keretében, amelyen valláskü
lönbség nélkül (a hivatalos kath. egyház 
kivételével) megjelent a község vezeiöje, 
intelligenciája és nagyszárnn közönség. A 
fekete belga márványból készült emlék
tábláról a szentige felolvasása, a szózat 
eléneklése és a harang megcsendülése köz
ben hullutt le a lepel, amely 7 hősnek 
aranybetjik formájábzn való hazaérkezését 
hirdeti. Őszinte tiszteletadásra való készség 
hozta össze az egyháztagjai közt egy nap 
alatt az emléktábla árát, amely minden 
időkre hirdeti a csákvári evangélikusok 
áldozatkészségét és a haza oltárán elham
vadt hősei iránti kegyeletét. — Karácsonyfa 
ünnepséget tartott a csákvári egyház is az 
ünnepek alatt, amelyen Pintér Bözsike, 
Benedek Etel, Puszta József, Köntös Lajos 
szavalatai, a gyermekek énekei keretében
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dr Csengődy Lajos hirdette a szeretet Igéit 
és irányította a hívek által összeadott gaz
dag karácsonyi adományok szétosztását 
amiken fáradhaüanul buzgólkodtak a csák
vári'evang. leányok.

Nagylelkű alapítvány. Karakószörcsö- 
kön a leánygyüiekezet egyik hitbuzgó nő
tagja, özv. Szabó Lajosné szül. Király 
Karolina 1924-ben elhalt férje emlékére a 
karakó«; örcsöki határban fekvő egyik ingat
lanát 2826 Ó-öl terültben „Szabó Lajos 
és Király Karolina alapítvány“ címen az 
egyházközségnek adományozta 1925 jan. 
3 án szabadrendeikezésre. A gyülekezet 
hálája és a jó Isten áldása tegye széppé 
és á'dottá agg napjait a buzgó alapítvány- 
tevő nőnek, aki bizonnyal „ama jobb részt 
választotta“, amikor legszebb emlékét állí
totta bánatom özvegységének idején a meg
boldogult férj siri nyughelye fölé értékes 
alapítványában.

Az eperjes- miskolczi evang. tanító
képző intézet a reá legújabban kirótt igen 
magas nyugdíjilleték és iskolafenntartási 
járulék miatt súlyos válságba jutott. Geduly 
Henrik püspök az ősi eperjesi kollégium 
ezen eddig megmentett intézete érdekében 
felhívással fordult a tiszai kerület ezyhá- 
zaihoz. Mar eddig is ősi evang. átdozat- 
készséggel siettek az intézet támogatására: 
Csajka Endre abaujszántói egyházfelügyelő 
1500.000, Ligeti Ede sajókazai lelkész 
800, Duszik Lajos miskolczi lelkész 500.000, 
Tó:h József fancsali lelkész 500.000, Zá
hony Dezső diósgyőri tanító, az intézet 
volt növendéke 400 000 koronával. Az ózdi 
ev. egyház 2,165 000 K-t gyűjtött e célra. 
Az intézet volt növendékei s az ev. tanügy 
barátai emlékezzenek meg e nemes célról. 
Az adományok Gerhardt Béla tanítóképző
int. igazgatóhoz küldendők Miskoiczra.

A várpalotai evang. gyülekezetben az 
1924-ik évben született 28 gyermek, kon- 
firmáltatott 36 gyermek, házasságot kötött 
8 tiszta, 5 vegyes pár, összesen 13 pár, a 
halálozások száma volt 26, urvabsorával 
eltek 720-an. a hívek áldozatkészsége az 
elmúlt évben abban mutatkozott, hogy 
mimegy 76 millió önkéntes adakozás révén 
a háborúban elrekvirált 2 harangjuk helyett 
mintegy 7 q súlyban újakat öntettek.

Róm. kath. nő alapítványa evang. 
célra. Özv. König Lajosné, az ózdi egy
házhoz tartozó Királd bányatelepen műkö
dő t elemi iskolai fötanító özvegye, férje 
emlékére 700.000 koronás alapítványt tett 
az ózdi evang. egyháznál, melynek kamatai 
minden évben az ev. hittanban legjobb 
előmenetelt tanúsított királdi tanulónak 
adandók ki. A róm. kath. nőt, aki nem a 
„felesleg" éből adott, „az ev. egyház lelki
pásztori munkája iránt érzett nagyrabecsü- 
iese indította e lépésre.

Beled. Rózsa Sándor lelkész nyuga- 
lombavonulásáva! megüresedett Jelkészi 
állás betöltésénél eddig a leikészi karból 
a következőknek meghallgatását határozta 
el az egyház: vitéz Horkay Béla tábori 
lelkész, Mogyorósy Gyula bakonyszent- 
lászlói, Pál Béla paksi s. lelkész, Puskás 
Jenő püspöki titkár és Szabó István keme- 
nesmagasi lelkész

Új egyházi németnyelvű lap. A volt 
Nyugatmagyarország, jelenleg Burgenland 
gyülekezetei „Evangelischer Kirchenbote 
für das Burgenland“ c. havi lapot adnak 
ki. A lap első száma jan. 1-én jelent meg 
s szerkesztője Nitschinger Pál pinkafői 
lelkész.

Gecsén a nőegylet az iskolás gyerme
kek részére karácsony este szép, lélekemelő
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karácsonyfaünnepélyt rendezett, melyet lit- 
hurgikus gyermekistentisztelet vezetett be; 
majd az iskolás gyermekek nagy hatással 
előadták Schlitt-Szombat rövid karácsonyi 
színdarabját, mely után kezdetét vette az 
ajándékok kiosztása. Minden gyermek ka
pott különféle süteményeket, cukorkákat, 
iskolai eszközöket (toll, irón, palavesszó). 
A jószívű adakozók a karácsonyfára mint
egy félmillió értéket adományoztak.

Szórvány-istenitisztelet volt a Téshez 
tartozó Pusztacsőszön karácsony másnap
ján. A 2Va kilométerre fekvő pusztára ki
zarándokolt a tési ifjúsági egylet dalárdája 
is és Ormosi tanító vezetésével két eevházi 
éneket énekelt. Az ünnepi beszédet Görög 
Ernő lelkész mondta. Szavaltak: Vaczlav 
Gizella, Varga Zsófia, Nánai Endre, Iván- 
cza Rozália, Borbás János, mindannyian 
tési lakosok.

Vallásos estély. A nemrég átalakult 
vasvári szórvány-központ a polgári isko
lában lélekemelő vallásos estélyt tartott. 
Scherer József püspöki s. lelkész a protes
tantizmus lényegéről és jelentőségéről tar
tott előadást, Dőbröntey Antal tb. főszolga
bíró felesége harmóniumkísérete mellett 
énekszámokat adott elő. Horváth Juliska 
Szaboicska Mihály „Hegyi beszéd“ című 
költeményét, dr. Rásó Béla Váradi Antal 
„Judá*“ című költeményét szavalta el meg- 
kapóan. Ezenkívül imák és közénekek 
voltak.

A szegedi ev. egyház statisztikája az 
1924. évről. Megkeresztel te tett 25, esket
tetek 13 pár. Meghalt 24 egyén. Konfir
máltatok 16 fiú és 9 leány. Az egyház 2 
millió korona költséggel most javítaha meg 
az iskolája kerítését. Jelen'eg az egyház 
közönsége nagyban készülődik az Országos 
Luther-Szövetségnek február 1-én tartandó 
estélyére amelyen szerepelni fognak: báró 
Kaas Albert az O. L. Sz. elnöke, Győry 
Lóránd az O. L. S kulturális szakosztá
lyának elnöke, dr. Kirchknopf Gusztáv az 
Ő L. Sz. igazgatója és dr. Rásó Lajos az 
egyetemes egyház ügyésze. Ezen propa
ganda estélytől a szegedi ev. társadalom 
az intenzív hitélet megindulását várja.

A bobai gyülekezet templomában a kö
zel múlt időkben két vallásos est is volt. 
Az első 1924 november 2-án, a reformáció 
emlékezetének volt szánva, ameiy alkalom
mal Nagy M. lelkész prédikációján kívül 
Vida B. 11. tanító szavalata s a gyermekek 
karéneke szolgálta a gyülekezet épülését. 
A második vallásos est december 17-én 
tartatott. Ezen alkalommal Nagy Sándor 
nemesdömölki és Nagy István zalaistvandi 
lelkészek jöttek el szíves szolgálatot tenni 
a bobai gyülekezetnek. Csirkovics K. tan. 
buzgólkodasa folytán a gyermekek kara 
egy az áhítatot emelő ádventi éneket adott 
eiő, míg Vida ß. II. tanító ismét egy szép 
költeményt mutatott be a gyülekezetnek. 
A fent említett vendégeink mindegyike lel
kének legszeb gondolataival igyekezett épí
teni a manapság oly igen megfogyatkozott 
hitet, és előkészíteni a lelkeket a karácsonyi 
vendég méltó fogadására. Az Ur áldja meg 
a nálunk tett szolgálatukat is.

A kemenespálfai leánygyülekezet 1924 
november 23-án jött össze vallásos estére. 
Nagy M. lelkész az evang. sajtó pártolá
sára buzdította a híveket; Wartmann Hadi 
és Gräti, valamint Rosta Emma megható 
gondolatokat hirdető szép szavalatai, és a 
gyermekek karénekei Tompa L. tanító ve
zetésével — emelték az áhítatot a ki^ ima
házat megtöltő gyülekezetben.

Útmutató a Szentirás olvasásához
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cím alatt a Bethánia-Egylet újra külön 
lapnak is kiadja a Mustármagnak ezt a 
közkedvelt mellékletét, mely a hónap min
den napjára részletes bibliamagyarázatot 
közöl. Az előfizetési díj egy példányért 
félévre 9000 K, 2—5 példány járatása ese
tén 8500 K, 6—10 példánynál 8000 K, 
11—50 példánynál 7800 K, 50 példányon 
felül 7500 K. Kiadóhivatal Budapest Vili., 
Gyulai Pál ii. 9 Minthogy az egy heti 
biblia szövegek közös tárgy köré csopor
tosulnak, nagyon alkalmas a lapocska arra, 
hogy egves fontoí kérdéseknek a biblia 
szempontjából való sokoldalú tanulmányo
zását megkönnyítse. Mindenkinek melegen 
ajánljuk.

Magyar ifjúság címmel Magyarosi B. 
szerkesztésében újból megindul a magyar 
protestáns keresztyén ifjúság kedvelt havi 
lapja, mely minden hó 10 én jelenik meg. 
Előfizetési ára félévre 18 ezer korona Az 
előfizetési díj a szerkesztő címére Buda
pest, VIII., Főherceg Sándor ucca 28 kül
dendő.

KÜL F ÖL DI  HÍ REK.
Németország. A németek értik, hogyan 

kell az evangélikus öntudatot ébreszteni 
és ápolni. Nem is mu’ik el egy hónap sem, 
hogy valami országos összejövetelt nem 
rendeznének. Január folyamán 5—8 ig tar
totta összejövetelét az evangélikus népjóléti 
bizottság Buchauban, 6—9 ig az országos 
lelkészt egylet Lipcsében, 11 —12-ig a szü
lők birodalmi szövetsége ülésezett. 18 — 
23-ig az evangélikus szociális iskola tart 
tanfoiyamot leikészek részére.

Hatalmas mozgalom indult meg Haliéból 
dr. Abderhalden egészségügyi tanácsos ve
zetésével, hogy felszóliítassék a birodalmi 
kojminy, adjon be végre oly törvényterve
zetet a parlament elé, melynek érte mében 
a szenny irodalmat meg lehessen zabolázni, 
a filmeket megcenzurazni és az ifjúsági 
mulatságokat rendszabályozni. Egészséges 
gondolat, mert csak így lehet egészséges 
népfej ődésről szó.

Braunschweigban a jobboldali pártok 
hatalmas győzelmet arattak, ami azért ör
vendetes, mert a szccialiiztikus és kommu
nista mozgalom már az iskolát is befolyása 
aiá akarta hajtani s az iskolát is megméte
lyezni, most annak hivatalból való támo
gatása lehetetlenné lelt téve.

Lengyelország. A naptár reformban 
Lengyelül szág akar vezetni, legalább erre 
enged következtetni a lengyel kormánynak 
most megjelent rendelete, hogy ezentúl 
husvétot és p inkösdöt csak egy-egy napon, 
még pedig csak vasárnapon s karácsonyt 
is Csak az első n pon szabad ünnepelni. 
Február 2 ika mint gyeriyátoltó boldog- 
asszony napja pedig teljesen elmarad

Oroszország. Az az éhínség, melyről 
már e helyen hírt adtunk most egész ter
jedelmében nyilvánvaló. Különösen a Vo’ga- 
menti német falvak szenvedik azt. A nagy 
halál aratása megkezdődött. Egész falvak 
állanak üresen, mert a lakók elvándoroltak 
s ki tudja, hogy a nagy Oroszország melyik 
táján kóborolnak Kóbor népet látni minden
felé, kiváltkepen gyerekeket, kiket szüleik 
elhagytak, mert nem volt ennivaló. A kor
mány adott ugyan vetőmagot, de már nem 
voltak házi állatok, amelyekkel a töideket 
meg lehetett volna művelni s így a rosszul 

i megművelt földeken az őszi vetés nem kelt 
i ki. Rettenetes kilátás a jövőre.

Palesztina. A cionista mozgalom, mely 
a háború alatt vérmes reményekkel meg
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indult, nem érte el azt, amit akart. A szent 
földnek csak 3%-át tudták eddig drága 
pénzen megvenni, az arabs lakosság érzi, 
hogy a föld eladásával föladja minden jogát. 
A zsidó bevándorlás sem valami biztató. 
Sem milliókról sem százezrekről nincs szó, 
néhány ezer is csak azoknak a zsidóknak 
a száma, kik őseik szent földjére vissía- 
kivánkoznak, a többiek nagyon jól érzik 
magukat az európii államokban a keresz
tyének közt. S akik elmentek, nem valók 
a nehéz testi munkára fo;det túrni, földet 
mívelni, az a zsidónak nem tetszik, inkább 
kereskedik, s így a megvett földet nem igen 
mívelhetik. Hozzájárult, hogy a cionizmus 
alapítójának, a magyarországi Herznek a 
fia most kikeresztelkedett s így a cioniz
musnak egyik pénzbeli forrása elszikkadt.

Oláh theológia Nagyváradon. Nagy
váradon görógke-.fcti theológia nyílik meg. 
Bihar megyének tudtunkkal nem sok görög
keleti lakója van, az uj főiskola tehat nem 
céloz egyebet Nagyvárad eloláhosí'ásánál.

Jótékony célra gyűjtött pénzek eisik- 
kasztásának gyanúja miatt őrizetbe vettéx 
a dán inethodista egyház fejét, Bask püs
pököt.

Ú J D O N S Á G O K .
Ezer koronára kerekítenek. A kor

mány felhatalmazta a pénzügyi hatóságo
kat, hogy elszámolásoknál 1000 koronára 
kerekítsék ki a csonka összeget. Az ötszáz 
koronát meg nem haladó végösszegeknél 
lefelé, az ötszáz koronánál magasabb vég
összegeknél felfelé kerekítsenek. így tehat 
hamarosan már a 100 koronások is ki fog
nak menni a divatból.

A házt varrónők is kötelesek ipar
igazolványt váltani. A kereskedelmi mi
niszter elrendelte, hogy azok a varrónők, 
akik háznál, vagy saját lakásukban űzik a 
női szabóipart, eltekintve attól, hogy kise
gítő munkaerőt alkalmaznak-e, kötelesek 
iparigazolványt váltani. Az iparigazolvány 
kiadása előtt a kérelmezők az iparkamara, 
illető.eg az iparíestüiet által kiküldött bi
zottság előtt szakvizsgát tesznek.

Tizennégynapi fogházra ítéltek egy 
plébánost. Dobos István vérségi plébánost 
a tábla zsarolás és hatósági közeg elleni 
erőszak miatt 14 napi fogházra és félmil
lió korona pénzbüntetésre ítélte.

A bűnös kötőjel. A pozsonyi állam
ügyészség rendeletére a rendőrség tizenöt- 
ezen tót nyelvű naptárt kobozott el. A nap
tárt a tót néppárt adta ki. Az elkobzás 
oka az, hogy a csehszlovák jelzőben követ
kezetesen szerepel a kötőjel.

Húsz milliárd gyűlt össze a Szent 
Pál katedráiis javítására. A londoni 
Szent Pál székesegvhíz kijavítására meg
indított gyűjtés eddig 58.000 font sterlinget 
eredményezett. A gyüjtőív aláírói között 
a yorki herceg és felesége is szerepelnek, 
akik most Dél Afrikában vannak s ado
mám u’<at távirati úton küldték el Londonba.

Csuklási epidémia. Prágában, Berlin
ben és Majnafranklurtoan főleg középkorú 
férfiak között járványszerűen térj« d a csuk
lás. Orvosi körökben a betegséget a spa-f 
nyol ná'ha egyik válfajának tekintik, bár a 
keUő közötti összefüggést megtalálnak 
még nem sikerült. A csukló-pácienst morfi
ummal kezelik.

Hatvan milliót loptak egy kereskedő 
zsebéből. Léhner Zsigmond mohácsi 
marhanagykereskedő a nyugati pályaudvar
nál felszállt egy villamosra. Mikor jegyét
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megváltotta, még zsebében volt hatvan da
rab egymillió koronás címletű bankjegye 
is. Mikor azonban az Emke-kávéház előtt 
leszállt, legnagyobb megdöbbenésére a 
hátsó zsebében összehajtogatott hatvan 
millió eltűnt.

Preszovszkl Vacláv kassai leánygim
náziumi igazgató egy növendékét elcsábí
totta, 90 ezer c^eh koronát elsikkasztott és 
Lengyelországba szökött.

UJ gyógymód a tuberkolózis ellen. 
A nagyobb angol kórházakban kísérletet 
tesznek dr. Moellgaard tuberkolózis elleni 
gyógymódjával. Az aranysókkal való uj ke
zelési mód felfedezője Moeligaard, a kopen- 
hágai egyetemen az éiettan tanára.

Vásár a föld alatt. A lipcsei tavaszi 
vásár látogatóját meglepetés várja : a már
cius 1-én megnyíló vásáron f .lavatják a 
földalatti vásárcsarnokot, mely a már lé
tező 80 vásárházon kívül a hires „Marki“ 
alatt épült boszorkányos gyorsasággal. A 
termek 4—5 méter magasak, vasbeton osz
lop tartja a termet, a világítás mintaszerű 
lesz. Úgy látszik Lipcse állandóan túlszár
nyalja újabb versenytársait.

Rákosi Jenő az Uj Idők főmunka
társa. Hercz«g Ferenc kepes irodalmi heti
lapja, az Új idők amely fennállásának har
mincadik évfordu ója alkalmából UK) millió 
koronát sorsol ki olvasói között, főmunka- 
társáui nyerte meg Rákosi Jenői, aki a lap 
minden számában fog cikket írni. A 3 ik 
számban folytatódnak Csathó Kálmán és 
Ludwig Wolff érdekes regényei Közli a 
lap azonkívül Here eg Ferenc és Rákosi 
Jenő cikkeit, Bónyi Adorján és Baráryi 
Ferenc elbeszéléseit, Kosáryné Réz Lola 
levelét, Juhász Gyula verset, számos mű
vészi és időszerű képet és a lap rendkívül 
népszeiü rovatait, a szerkesztői üzeneteket 
és a szépségápolást. Az. Uj Idők előfizetése 
negyedévre 80 000 korona Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy út 16.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
— A számok ezreket értékelnek. — 
Szen'gotthárdról: Lang Károiyné. Szal- 

ber Károly, özv. Ernst Samuné 100—100, 
őzv Tó’h Gyu’áné és Sándorné, Kósik 
Péter, Malasic* Kálmán 50—50 Nika Gyula 
és Ká'mán 40, Ambrus István 15. Kiss 
Gábor 30, Vakarcs Kálmán 50, Zrim Adám 
50, ifj. Bildauf Károly 50, Knausz József 
20. Kocsi Pál Karakószörcsők 4, Czéh Pál 
Lajoskomárom 9, Lengye Sánd ar Nagy- 
simonyi 8, Dezső Jolán Pápa 8, Kovács 
József Sikátor 4. Bakó Béla Felaörajk 2, 
özv. Zettl Józsefné Csikógtöttő3 4, özv. 
Skarlák G^záni Veszprém 4, Loka L^jos 
Ais'opor 4, Asbóth József Sopron 4 Csá- 
vásy Erzsébet C -áva 4 Beiák Lajos S o-1 
mogyhatvan 9. Kad icskó József Tab 4, 
S/itler Jó«sa Pécs 4 özv. Kéry Józsefné 
Tamási 4, Reilinger Miklós Csikós öttős 8, 
Falb Mar/ Győr 4, dr Tóth Gedeonná 
Lébény 14 ifj. Róth Mihálv Bana 1. özv. 
Nagy Lajosné Tét 4, Johnson Gisle Bpest 
9, Korxsánszkv O.ló Bpest 120, özv. Lau- 
csek Jónásné Péc jI 10, Páll János Gyömrő 
2 Fdezán József Gyömrő 2 Sikter htvá'nné 
Rákospalota 4, Pólón János Sárbogárd 4, 
Haniffel Sándor Sárszentmikiós 4, özv. 
Kovács Antalné Bodmér 4, Somogyi 
Veszprém 4, Brenner Cecilia Bpest 4, Né
meth Béla Zalaszenímiháiy 9, Nádassy
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Kálmán Bpest 30, Bacsy Juliska Nagycenk 
4, Zsupányi Gyuláné Békás 4, Horváth Pál 
Vép 4, Offertórium Fehérvárcsurgó 50, 
dr. Galánffy János Dibreczen 36, Berke 
János Körmend 4, Somogyi Béláné Kör
mend 4 Egyedy Jenő Szombathely 9, Ju- 
tasy Teréz Szombathely 10, Pópp Gusz- 
távné Szombathely 18, Holzhammer Bő
sárkány 10, Payr Gusztáv Csorna 36, 
Szendrev Gízáná Cze! dömök 1, Ihász 
Antal Czel dömölk 4, Kéméndi Sándor 
Czelldömölk 4, Ódor Károly Nagvsitke 10, 
özv. Mrovácz Györgvné Kaposvár 4. Ka- 
nicsák József Bpest 9 Horvá'h Elek Bpest 
4, Kenessey Saro’ta Bpest 18, özv. Ráth 
Arnoldné Bpest 18 Hajnalfi Gitta Kispest 
9, özv. Mi dschütz Mátyásné Kiskő ös 4, 
Kálmán Béla Rákospalota 4, Borisc^kv 
Dezső Orosháza 1, Németh Béla Bded 8, 
Varga István és neje Bpest 50, Zsámboki 
Lajos Kunszentrrmlós 5 Boros Gvuláné 
Acsád 5, Pintér Mihályné G/őrúifalu 35, 
Varga Istvánná Rababogyoszló 5, Kozma 
Gabriella Bpest 10, Bihar Jó/sefné Bpest 
4, Bazsó Ferenc Körmend 4 Szabó Mihály 
Sárvár 50, Tamás Károly Sárvár 4. özv. 
Rácz Mátyásné Sárvár 4, Horváth Lajos 
Rababogyoszló 10, Mesterházy Ernő Nagv- 
geresd 100. Nőegylet Nagygeresd 200, 
Balogh Ernő Nagygeresd 4, Kovács Sándor 
Csepreg 36 özv. Ulreich Aladarné Szom
bathely 4, Horváth István Hegyfalu 4, Fehér 
Pál Ostffyasszonyfa 4, Tóth Mihály Beled 
4, Páify Józsefné Kisfalud 4. Garas Sámuel 
Répcelak 4. Varga Sándor Repcelak 4, özv. 
Kaldy Mihályné Újmalomsok 4, dr. Son- 
nenvend Frigyesne Berektompaháza 16. 
Nagy Pál Szenttamás 4, Bangó József 
Gutorfölde 8, Nagy Dénesné Boba 2, Bor
dás András Tapolcza 9, Skriba András 
Révfü öp 4, Mesterházy László Veszprém 8, 
Haftl Gyuláné Kisbér 9, Bognár Janos 
Varsány 16 Weisz János Tolnanémedi 4, 
Rech István Paks 2, Menyhárt Sándor 
Sopron 4, Kovács Imre Marczali 4, Brenner 
Ede Ecsény 10, Egy képzős növend Győr 
4, Kovács Imre Rszentmihály 9, Hollós Ida 
Bpest 4, Simon Istvánná Bpest 4 Szepeczki 
Istvánné Főt 10, Peírov;cs Soma Szentes
3, ifj. Markó János Ipolyvecze 9 Biszkoup 
Ferenc Mezöberény 5, Óravecz Márton 
Almáspuszta 4 H mmer Jenő Kisbér II, 
Kluge Pál Körmend 4, özv. Tóth Jánosná 
Nádasd 4, Szuk cs Györgyné Hjgyhátho- 
dász 4. Kovács István Hegyhátnodász 4, 
Remete Ida Sárvár 4 Sümeghy István 
Sárvár 4, Kolsis Lajoä Mesterhaza 9, Küttl 
Dezső Kőszeg 9, Mesterházy Elek Ostify- 
asszonyfa 10, Mihácú Pá'né O üffyasszonyfa
4, Erdélyi Pál Rábaszécsény 9, Vadasz 
Sándor Czelldömölk 8, Sümeghi Gyula 
Czelldömölk 4, özv. Rosta Mihályné Ke- 
meneepálfa 4 Fererczy Peter Rigács 4, 
özv. Vagi Utváoné Devec^er 9, Molnár 
Imre Tűrje 3, Szuhács János Balatonfüred 
3, özv. Szabó Gyuláné Karakószörcsök 5, 
Németh Mihály Papa 10, László István 
Pápa 4, Mészáros Ferenc Pápa 14, Gyurátz 
Ferenc Pápa 30, Piibay Ferencne Dombó
vár 4, Fáik Henrikné Boiyhád 4, Kövesy 
Lajos Lövő 9, Bokor János Pmye 8, dr. 
Ittzés Zűgmond Kaposvár 4, Nemeth Ven
del Komló 18, Ifjúsági Egyesület Győr 4, 
Nemeth Márton Győr 4 Coriáry István 
Ráró 18, Szop Mihályné Tét 4, Orosz La- 
josné Tét 4, Varga Miháiy Ssilsárkány 4, 
Kurcz András Bpest 4. G-duiy Elekné 
Bpest 8, dr. Molnár Gyula Bpest 4, özv. 
Ferenczy lmréné Bpest 9, dr. Pajor Ákos 
Bpest 8, Lázár Jánosné Sárkeresztur 4,

Csimcsik András Salgótarján 2, Kelemen 
Lajos Sajókápolna 9, Dénes Lajos Puszta- 
földvár 9. Kozsuch János Mezőberény 4, 
Németh Teréz és Pratscher Irma Roten- 
thurm 4 —4, Posch Károly Győr J6, Búza 
József Szombathely 9, Újságbolt Nviregy- 
háza 36, özv. Böröczky Sándorné Ádász- 
tevel 9 ezer koronát.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
S i. S. New-B-nnsulck. Kös2 Önettel kézhez. —

F. S. Bicske. Április 1-ig rendben. — B. Of V asár
nap délután stb. van egy kis részlete, mely hat, de 
egészben véve erőtlen. K érünk jo b b a t! Oh Uram 
akkor. . .  U ram ! Nem ütik m eg inég a mértéket. —
G. V. Szekszárd. Legyen életem stb . . .  alkalom adtán 
jönn i fognak. Ember, hitben élj ! A versírás  még 
nem  költészet. Jobbat kérünk. Vallomás jönni fog. 
Egy árva flu. Nem felel meg. — Sch. 1. Kőszeg. 
Rendben. — Sz. I. Beled. Szíveskedjék velünk címét 
közölni.

F«l£lö* szerkesztő és kiadó: CZ1F0TT GK’ÍA 
'isijr.íeotthiurd. Va»rár»*'izve, 

Szerkesztő társ: NEttETH KABOLY.
Kéziratokat nem adunk viesza.

raktáron tartok min
denfele épületanya

got, asztalos faanyagot meszet, cementet, 
leglát, tetőcserepet, asbesipalat, kész ab
lak- és ajtótokokat valamint mindenfele 

építkezési anyagot.
Szállítható waggontételben is.

mindenféle ácsmunkát 
es építkezést. = =

N z a b ó  JL rn i* e
épületfakereskedő

GYŐR,  BUDAI-UT 6. SZÁM.
Telefon 345. 10—10

Gáz- és szeszgyárral szemben.

Ha gyermeked születik: végy egy méh
családot ; az majd begyűjti a tandíjat, mű
hely-berendezést, vagy kelengyét. Hogyan? 
Leírja a Méhésznaptár (Tés, Veszprém m ). 
Ára bérmentve 10.000 korona.

Elvállalok

Állandóan

Nevelönőt keresek első elemista 
lányom tanítására német és zongora 
tudással, — Gyalog György Intéző, 
Somogyjód, Bogát-puszta.

„Tót-magyar falusi egyház lelkésze ha
sonló egyház lelkészével, esetleg jó vallás
tanári állással helyet cserélne. — Címe 
megtudható a kiadóhivatalban. — Vasút, 
pósta. helyben. 1—2

BANGÓ TANINTÉZET
Budapest, Ráday-u. 14.

Teljes anyagi garancia mellett készít 
elő vidéki magántanulókat is. JfißyzßlfiL

Műkelmefestő és vegytisztító inté
zetem minden e szakmába vágó munkát, 
női és férfiruhák festését és tisztítását 
vállalja, gyászruháknál 24 órán belül 
— Szlatkovszky József Székesfehérvár, 
Palotai-ucca 52. sz. i-g

Házvezetőnőnek ajánlkozik egy közép
korú hadiözvegy, ki a háztartás minden 
ágában jártas, jó bizonyítvánnyal rendel
kezik. Cím: Klein Rezsőné Vönöck Vas
megye. j —j

Megvételre kerestetik egy jó karban 
lévő használt zongora vagy pianino. 
Cím a kiadóban 3—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 .

Hirdessen a „H arangszó“-ban.
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t a k a r í t s u k  m eg
a  ru h a v a r ra tá s  kö ltségeit!

Vegye meg a

k Szabás-Y arrás Könyvtárá-t
1. Hogyan tanulunk szabn i-varrn i?
2. Hogyan varrunk gyerm ekruhát ?

3. H ogyan varrunk blúzt és szoknyát ?

E gy-egy kötet ára 36 .000  korona.
A három kötet egyszerre való megrendelésénél 

100.000 korona.

381 képpel
Kapható a divatos modellek egész so- Singer 
minden rozatával, a szabás-varrás és 
könyvkeres- minden kérdésére kiterjedő Wolfner 
kedésben. részletes magyarázattal. kiadásai.

Ű ti
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I BÉLA

1810-ben.

Léptül njdonon:
a DaMntill Lotíier-Szűvetsta
Vx Ors/.-ífros liUt,her-8í.ÖTet- 

«6* Mratxlg. lapja.

Kéziratok, előfizetőst dijak 
6b reklamációk a 

HARANOSZO Bzerkesztfl- 
kiadóhivatalának 

Baentgotthárdra (Vaevm.) 
küldendők 

Klőfizetfist elfogad 
minden avang. leikéi» 

6» tanító.
HiaJeiBiük mlDden rasárnap

*

T u d já to k  m eg  há t, 
hogy kedvéltjévé  válogatott a z Ú r!

Bo«keiitó-ki adóhivatal :
szentootthArd .

Viswimtssgye
A WHAŰAK»H7,0« 

oldfUeítéil ár» » harmadik 
otgjedórr» 10.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
tithor-HstWetéff tAgokaak 

10°/»-os kedvezmény, 
km erikába egész évre 1 
dollár; az utódállamokba 
a Hl. negyedre 20.000 K.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó hívőink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

A rádió.
Irta: Dr. Tirtsch Gergely.

Rádióállomást állítottak fel. Meg
hívtak engem is, hogy ezt a leg
újabb világcsodát nézzem meg. El 
is mentem és meg is csodáltam a 
technika eme bámulatos vívmá
nyát. Csodálatos egy masina. 
Látni lehet egynéhány kis faszek
rényt, némelyiken egy kékesen égő 
villanylámpát, egy kevés drótot és 
egy hatalmas nagy tölcsért, olyant, 
minőt a grammofonnál használni 
szokás. Van mellette egy villanyos
sággal telített akkumolátor, és ha 
a lámpákat meggyújtják, a felfogó 
készüléket, az úgynevezett anten
nát beállítják, néhány srófot csa
varnak, egyszerre megszólal a ma
sina és hallani lehet vagy beszé
det, vagy éneket, vagy zenét. A 
legcsodálatosabb pedig az, hogy 
amit a masina visszaád, azt vagy 
Bécsben, vagy Berlinben, vagy 
Londonban, vagy a világ egy más 
helyén mondották be egy felvevő 
készülékbe s az minden közvetlen 
vezeték nélkül itt hallható.

Ez a masina megszünteti a tá
volságot az emberek között, mert 
arra képesít, hogy közvetlenül érint
kezhessenek, közvetlenül hassanak 
egymásra és közvetlenül szerez
hesselek az emberek tudomást 
arról, ami őket érdekli, gyönyör
ködteti, vagy ismereteiket bővíti. 
Mert a távolság nem számít. Már 
olyan nézetek is vannak, hogy a 
rádió utján nemcsak a föld bár
mely pontjával lehet érintkezésbe 
lépni, de a rádió hivatott arra, hogy 
a végtelenségben keringő csillagok 
némelyikével is válthatunk majd 
eszméket. Mily szédítő kilátás a 
jövőre, ha ez majd egyszer valóra 
válik.

És hazajövet elgondolkoztam en
nek a rádiónak a jelentőségén. 
Hát mindig távolabbra és távo
labbra akar az emberi elme ha
tolni? Nem elégszik meg már a 
földön levő dolgokkal, már a föl
dön túli dolgok felé is törtet. De 
hiszen ez a mi igazi célunk! Nin
csen nekünk itt maradandó váro
sunk, hanem a jövendőt keressük. 
Hogy vájjon a rádió utján sikerül-e 
a földöntúliakkal érintkezésbejutni,

az ma még kétséges, de hogy már 
is van rá  mód, az bizonyos. Nem 
rádió utján, de a mi Urunk Jézus 
Krisztus utján nemcsak érintkezhe
tünk, de magunk is eljuthatunk 
oda. Ez tehát az igazi rádió. S itt 
a szívben van az igazi antenna; 
ha a szív antennájával fel tudjuk 
venni azt, amit Isten mond nekünk 
és azt nemcsak felvesszük, de meg 
is tartjuk, úgy Isten állomása let
tünk és Isten áldása lesz rajtunk.

Emlékezzünk régiekről.
Caraffa és az eperjesi vértörvényszék. 1687. február I.

A téli estéken több idő adódik 
arra, hogy visszatekintsünk a múltba, 
a magyarok és a protestáns egyház 
történetébe.

Itt adjuk a január 27. és február 
2 ika közé esó évfordulókat:
Jan. 27. 1242. Születik Szent Margit,

IV. Béla király leánya, aki 
a Pest melletti Margitszigeti 
kolostorban töltötte életét.

» » 1547 Anna magyar király
né, I Fedinánd felesége 
meghal Prágában.

» » 1844. Születik Benczúr
Qyula magyar festőművész. 

Jan. 28. 1485. Mátyás magyar király 
elkezdi Bécs ostromát.

» » 1576. A lengyelek Báthory
István erdélyi fejedelmet 
meghívják Lengyelország 
trónjára.

» » 1595. Báthory Zsigmond
erdélyi fejedelem Bocskay 
István követe által szövet
séget köt Prágában Rudolf 
császárral a törökök ellen.

» » 1790. II. József király ön
kéntes rendeletéit visszavon ja, 
csak a szabad vallásgyakor
latról szóló rendeletét erősíti 
meg.

Jan. 28. 1876. Meghal Deák Ferenc, 
a magyar haza bölcse.

Jan. 29. 1804 Születik Bajza József 
költő.

Jan. 30. 1849. Bem tábornok nagy 
győzelme Szelindelnél.

» » 1805 Meghal Csokonai Vi
téz Mihály költő.

» » 1889. A mayerlingi tagédia.
Jan. 31. 1703. II. Rákóczi Ferenc

hadserege bevonul Pécsre.
» » 1849. Klapka tábornok győ

zelme Tokajnál Schlich osz
trák vezér fölött.

Febr. 1. 1580. Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem születik lllyén, 
Hunyad-megyében.

» » 1687. Caraffa vértörvény
széke Eperjesen megkezdi 
borzalmas működését.

» » 1713. II. Apaffy Mihály az
utolsó erdélyi fejedelem meg
hal Bécsben.

» » 1849. Ctuczor Gergely köl
tőt a Riadó című verséért
az osztráK kormány 6 évi 
fogságra ítélte.

Febr. 2. 1539. Izabellát, Zápolya Já 
nos feleségét, Székesfehér
várott királynővé koronáz
zák.

Olvassuk és terjesszük a HarangszótI
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Febr. 2. 1871. Meghal báró Eötvös 
József költó, író és magyar 
kultuszminiszter.

*

Caraffa Antal, nagybátyja az aver- 
nói bíboros közbenjárására került a 
bécsi udvarhoz, hol kamarássá, majd 
ezredessé és lovasezred tulajdonossá, 
végre belsó titkos tanácsos és udvari 
haditanácsos lett. 1686 ban, mint a 
felsőmagyarországi hadak parancs
noka üldözőbe veszi Tököly kurucait. 
Lelkiismeretnélküli magyarokból és 
németekből Eperjesen vértörvényszé
ket állít fel, melynek üléseit 1687 
február 1-én nyitotta meg, a vérpa
dot pedig ablakai előtt ácsoltatta 
meg. Ha valaki evangélikus és gaz
dag volt, az már elég okul szolgált, 
hogy a vértörvényszékre, majd on
nan a vérpadra kerüljön, ürügyül 
az elfogatáshoz és vádhoz koholt 
levelek és egy elvetemült s felbérelt 
nő vallomásai szolgáltak. A vád ki
rály élete ellen irányuló összeeskü 
vésről szólt.

1687 február 1 - tői az év szep
temberéig Caraffa nem egy magyar 
evangélikust kerékbe töretett, felkaró
zott, mígnem a nádor és a fóurak is 
megelégelték hajmeresztő kegyetlen
kedéseit s Lipót királytól az eperjesi 
vértörvényszék felfüggesztését kérték. 
Az országgyűlés is ekkor törvényben 
mondotta ki az eperjesi vértörvény
szék eltörlését. A király visszahívta 
Caraffát, azonban „dicséretes“ mun
kájáért az aranygyapjas renddel tün
tette ki.

Csillagot olvastam . . .
Csillagot olvastam: kettő, három fényes, 
A többi halovány, pislákoló mécses.
Közel van a naphoz, mégis olyan árva, 
Verőfény-csókolás sohse hullik rája.

Lelkekbe is néztem: kettő, három boldog, 
A többit sorvasztják nehéz földi gondok. 
Közel van az éghez, mégis olyan szegény, 
Hiányzik belőle, hit, szeretet, remény.

SCHÖCK GYULA.

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. (19)

Ebéd után Alfréd Károly kíséretében 
bejárta a telepet, látogatást tett egyes há
zakban, megnézte a kerteket is. Egyikben 
kevesebb, másikban több munkának ered
ményét látta. Talált oly házra is, ahol a 
kertben az asszony leányával szorgálmasan 
kapálta, töltögette a kukorica, burgonya 
bokrokat, hogy a jövő télre is meglegyen 
a jó lisztes sült földi alma s az annyira 
kedvelt pattogatott kukorica, míg férje fiá
val együtt kerítés emelésével törekedtek a

Carall'a jellemzéséül szolgáljon 
ama közismert kiszólása: »Ha tud
nám, hogy ereim közt csak egy is 
van. amelyben a magyarok iránt némi 
kímélet és némi hajlandóság rejlik, 
kész volnék kivágni és megégetnie 

Evangélikusok és magyarok ez 
idén .február 1-én emlékezzünk a 
régiekről, az alkalom adódik és imád
kozzunk 1. . .

HARANOSZÓ.____ _

Kapi Béla: Új Élet.
A Luther-Társaság új kiadvány- 

sorozatának első füzete a Társaság 
elnökének nevét viseli homlokán. 
A dunántúli egyházkerület püspöke 
mint kiváló szónok és író ország
szerte ismeretes. Kedvező jelnek 
tartjuk tehát, hogy az új sorozat, 
Élet és Vallás címen, az ő nevé
vel indul útjára.

A negyvennégy oldalas füzet 
mély gondolatoknak és örök hit
igazságoknak gazdag tárháza. A 
bűnnek halálából a kegyelemből 
nyert üdvösség ragyogó életébe: 
ez a könyv tartalma. S mikor az 
illusztris szerző az új élet kialaku
lását a tékozló fiúról szóló példá
zat alapján fejtegeti, nemcsak any- 
nyit ér el, hogy értekezésében az 
evangéliomnak aranyfonala csillan 
fel minden lapon, hanem egyúttal 
sikerül neki az is, hogy értekezése 
plasztikussá, életszerűvé válik, s 
megragad bennünket a bűnnek és 
kegyelemnek egy ember életében 
megnyilvánuló ereje. Nagyban elő-

kertet védelmi állapotba helyezni. Máshol 
csak a nő dolgozott a háznál, a férj va
dászni ment.

— Tagadhallan — jegyzi meg Alfréd — 
hogy ezen indián törzsnek az egyoldalú 
barbárságból kibontakozása megkezdődött. 
Jó vezetés mellett, ha lassan is, de mindig 
többre halad a jó utón.

— A kapitány urnák — szól Károly — 
eleitől fogva gondja volt arra, hogy sem- 
mitse kezdjünk erőltetéssel Mindent meg
tett, hogy a nép maga is belássa, hogy 
tervének megvalósulása javára szolgál. Ret- 
tenthetlen bátorságával tekintélyt szerzett, 
nagylelkűségével megnyerte a közbizalmat. 
Végül mindazon indítványát, amely nem 
követelt nehezebb munkát: az összehívott 
gyűlésen elfogadták. Elődeik az erőfeszítést 
ősidőktől fogva csak a vadászatra és a 
harcra tartották fen. Az első cél a mostani 
nemzedékben a munkakedvnek, a hozzá
tartozókról való gondoskodásnak felkeltése. 
Ha ez — bár még több év múlva is sike
rült: akkor a család eltartása az indiánnak 
békés életmód mellett is biztosítva lesz.

— Mivel lehetne még Károly e népre 
nézve a háztájat vonzóbbá tenni, benne a 
tulajdon megbecsülését ébreszteni?

— Gyümölcsfákkal. A kapitány úr már 
megalapította a faiskolát: abból szándéko-

segíti a fejtegetések elevenségét a 
püspök stílusának képgazdagságu, 
szemléltető realitása, a szavaknak 
megkapó életereje.

Az értekezés a bevezetésen kí
vül négy részből áll: Isten nélküli 
é le t; Az új élet ú tja ; Az új é le t; 
Az új élet erői.

Az élet harc és probléma. A 
harc folyik a sírig. A probléma 
minden ember életében újból meg
oldásra vár. Az igazi élet csak az 
Istennel való közösségben fejlődik 
ki. Ennek a közösségnek megsza
kítása a bűn. Reámutat szerző arra 
a fontos körülményre, hogy a bűn 
nem beteges gyengeség, a bűnös
nél nem lehet szó akarathiányról, 
a bűn pozitív hatalom, amely Isten
ellenes dolgon törekszik, s előbb 
vagy utóbb elvezet az élet csőd
jéhez.

Az új élet felé vezető utón az 
első állomás: a bűn megismerése 
és beismerése. Mint emberek, va
lamennyien bűnösök vagyunk. Bű
nünk beismerésére eljutunk, ha 
egybevetjük a való életet a köve
tett élettel. A beismerésnek a rész
letekig kell hatolni, mert abból tű
nik ki, hogy a bűnösségben az 
ember elhatározása és akarata a 
legerősebb rugó, s az ember fele
lős. A második állom ás: a bűn- 
bánat. Ez nem jelenti a büntetés
től való félelmet. Alapja a fájda
lom, a megtört szív, a siró lé lek ; 
de nem kétségbeesés, mert remé
nyünk van Isten atyai kegyelmére. 
Harmadik állomás: a megtérés, a
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zom benépesíteni a kertjüknek egyik felét. 
A jó gyümö'cs a legegyszerűbb népre is 
nagy vonzó erővel hat.

— Igaz, de még néhány évet a gyü
mölcs terméshez megnyerhetünk, ha a ta
vaszra szép oltványokat küldök. Gondoin 
lesz reá, hogy minden indián családfő 
kertjébe a jövő évben tiz felnőtt oltványt 
ültethessen.

— E jótettével Walther úr mindnyájun
kat hálára kötelez. Ezzel is hathatósan 
élesztjük indiánjainkban a ragaszkodást az 
otthonhoz.

Az estebéd még a lelkészcsaládnál várt 
a vendégre. Ezt megelőzőleg az alkonyodni 
készülő nap sugárzása mellett Alfréd Ka
róimnál a virágokkal szegélyezett szép ud
varon sétált, míg a háziasszony a kony
hában volt elfoglalva.

— Hogyan tudott megszokni, Karolin 
kisasszony, — kérdi Alfréd — itt e vad 
vidéken, ahol rengeteg erdőkön s mellet
tük végtelen rétségeken akadhat meg a 
szem és eleinte még az indiánok hangulat- 
változása is fenyegethette életüket?

Karolin mosolyogva tekint reá :
— Walther úr, ha az ember korlátolni 

tudja vágyait: a legszerényebb helyzetben 
is nyugodt, elégedett lehet.

— De mégis, nem bántotta ez a foly-



melyben nyilvánul az akaratnak 
új iránya, amely kivezet a bánat 
birodalmából a bizalom és remény 
tájaira. Negyedik állomás: a bűn
bocsánat, mikor az új utón elindult 
ember felé Isten tesz egy lépést. 
A bűnbocsánatban Isten szeretete 
nyilatkozik meg, de bírói tényke
dés is : a kegyelembefogadás. Nem 
jelenti a büntetés elengedését, az 
emberi felelősség megszüntetését, 
de jelenti azt, hogy Isten elvette a 
bűnnek mérges fullánkját: a bűn 
Istentől elválasztó hatalma véget 
ért. A bűn meghalt.

Az új élet tartalmát az Istenhez 
való viszony állapítja meg. A ke
gyelembefogadás állal Isten munka
társaivá leszünk. Az élet közép
pontjába Isten kerül. Az élet érté
két nem az adja meg, hogy mit 
képzelsz magadról, hanem hogy 
mily erővel képviseled életedben 
az örökkévaló isteni eszményeket.

Az új élet ereje az Istennel- 
maradás, amely csakis Jézusban 
és Jézus által lehetséges. Krisztus
sal az egyház kapcsol bennünket 
össze, az új élet kialakulásánál te
hát nem nélkülözhetjük az egyhá
zat, mely Krisztusnak teste. Hatal
mas életforrás a Biblia és az imád
ság, amelyek erősítik az Istennel 
való életközösséget.

Ezekben ismertetjük a Luther- 
Tarsaság legújab kiadványának 
tartalmi vázát. Az olvasó ebből is 
láthatja, hogy Kapi Béla e füzete 
határozott nyeresége evangélikus 
irodalmunknak. Megemlítjük még,
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tonos egyhangúság, a világtól elzárkózott- 
ság? Műveltsége, nemes lelke előkelő vá
rosi női körnek lehetne dísze: itt e vadon
ban idegen fajú, kegyetlenségre hajlandó 
nép körében nem érezte néha hiányát a 
művelt társadalmi élet üditö szórakozásai
nak ?

— Nem. Nyíltan szólva ily vágyakozásra 
nem maradt időm. Atyám szerény javada
lommal küldetett ide a missziói le.készi 
állásra. Édes anyám és én szent köteles
ségünknek tekintettük őt tisztében támo
gatni. Felosztottuk magunk között a mun
kát. Atyám a lelkészi feladatot az isteni
tiszteletet, a felnőttek hitoktatását végzi. 
Az iskolában én segédkezem neki, emellett 
az énektanítást vezetem, délután az édes 
anyámmal a növendék leánykákat női kézi
munkára tanítjuk.

— De a szakadatlan fáradozás öröm 
nélkül végül is csak e.'csüggedést, elége
detlenséget von maga után.

— Én úgy tapasztalom, hogy nemes 
cél szolgálatában a munka jó eredménye 
édes öröm, felejteti a fáradalmat. Minket 
törekvésünkben mint eddig a jó Isten ke
gyelme támogatott. Ha reá gondolok, mi
lyen volt az a gyermeksereg, mely az indián 
sátorokból a kapitány úr erélyes intézke-

HAJANQSZÓ.

Tíz év után!
Tíz esztendői 
Egy kopott palástra
S kemény küzdelmek közt tett utamra nézek! 
Tíz esztendő!
Magnum áldomásra 
Gyülekeznek, — mint halott vitézek 
Éjféli órán, — édes, bús emlékek.
Lelkem hárfáján megfeszül a húr 
És száll az ének 
Fel-fel az égnek:
„Mindeddig segítségül volt nekem az Ú r"!

Tíz esztendő!
A múltat nem felejtem,
Hisz’ magával vitte az ifjúságomat 
Tíz esztendő!
De még hittel telten 
Szövögetek új, boldog álmokat;
Az idő, ha vitt is, reményt újra ad,
Tíz év után szebb jövőt keresve 
Lépek rá újra 
A titok útra,
Bizodalmám beléd vetem Istenembe!

Tíz esztendő!
Magas határ kövén
Rólam beszélő írásokat olvasok
Tíz esztendő!
A lelkem örömén
Tudom, örülnek fenn az angyalok.
Hálát adok ma Istennek, hogy vagyok, — 
Vagyok még bízó, hivő, erős lélek,
Bátran mondhatom:
„Nem aggaszt sorsom,
Er őr vár az Isten, semmitől sem félek"!

SZABÓ GÁBOR.

hogy az Élet és Vallás című soro
zatot Dr. Pröhle Károly egyetemi 
tanár szerkeszti. Kívánatosnak tart
juk, hogy a sorozat mielőbb foly
tatódjék, s a Társaság legyen élel
mesebb kiadványainak terjeszté
sében.

désére itt először összejött, és milyenné 
alakította át egy év alatt az iskola: a kü
lönbség mutatja a sikert, a diadalt akadá
lyok felett és ez boldogítóbb minden fő
városi zajos mulatságnál. A női kézimun
kánál ismertük meg Marit és Edilhet, ille
tőleg akkor még Hajnalcsillagot és Nap
sugáré Miután Edithben felébredt a tanu
lásvágy, ritka tehetségével, gyors haladá
sával mindennap uj és uj örömöt szerzett. 
A hozzá ragaszkodó Mari is az ő példáján 
buzgón törekedett a mívelésben előbbre. 
Ezeket is családi körünkhöz számítottuk, 
így voltak, kikkel gondolatainkat közölhet
tük. Nem volt okunk senki másnak sze
rencséjét irigyelnünk.

— Ily magasabb szempontból tekintve 
az igaz öröm kérdését, elismerem, hogy 
Karolin kisasszony elvei, fenkölt gondol

kozása előtt tisztelettel kell meghajolni.
A vacsorán részt vett az új jegyespár 

is. A társalgás vidám hangulatban folyt. 
Alfréd rendkívül jól érezte magát a kedves 
társaságban. Másnap reggel a harangszóra 
bement az imaházba, hol már több férfi 
és számos asszony foglalt helyet. Részt 
vett az isteni tiszteleten, amelyen örömmel 
látta, hogy már az indiánok is a szent hely
hez illő komolysággal áhitatosan énekeltek, 
imádkoztak.

Ki segít?
Teol. fakultásunk dékánjához 

egy vidéki lelkész a közel napok
ban levelet intézett, amelyet a ne
vek elhagyásával itt közlünk: „N. 
N. theológus nálam járva, nagy 
szívfájdalommal jelezte, hogy ta
nulmányait nem folytathatja, mert 
az ezzel járó költségekre nincs fe
dezetük. Elhiszem, így is van. 
Másfelől nagyon sajnálom, ha N. 
nem folytathatná a theológiát, amely 
iránti hajlamait már V.—VI. oszt. 
korából ismerem. Meg vagyok győ
ződve, hogy N.-ben igen érdemes 
papot kaphatnánk, mert jellemes, 
jólelkü, szelíd természetű és törekvő 
ifjú, aki tanulmányairól most is 
szinte lelkesedéssel beszél. Nagyon 
kérlek, ha csak tudtok valami for
rást, segélyt: támogassátok. Saj
nos, egyházunk nem nyújthat neki 
segélyt — de ha lesz valami pén
zünk, mi is segélyezni fogjuk.“

Az eset annál is inkább szomorú 
és minden egyházunk jövőjét féltő 
és érte aggódó hívünket gondol
kodóba ejthet, mert sajnos, nem 
áll magában és vannak még theo- 
lógiai hallgatóink közül jó néhá- 
nyan, akik hasonló helyzetben 
vannak és akiket ezért esetleg előbb 
vagy utóbb ugyanez a veszély fe
nyeget. A nehézséget pedig nem 
pusztán csak az aránylag magas 
egyetemi tandíj okozza, amelynek 
a reá szorulók számára való fede
zéséről egyet, egyházunk úgy, a- 
hogy gondoskodik, hanem még
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Azután az iskolát látogatta meg, ahol 
Karolin kezdte meg és folytatta az okta
tást, míg atyja a felnőttek vallástanítását, 
a megkeresztelésre előkészítését végezte. 
Az iskolai munkát éneklés, imádság vezette 
be. Ennek végeztével a tanítónő szemlét 
tartott a 30 növendék felett, amelyik leg
rendesebben, legtisztábban volt öltöztetve 
azt megdicsérte, megcsókolta. Mind reá fi
gyeltek, de vidám, derült arccal, félelemnek 
nyoma sem látszott. Egy intésére elővették 
könyveiket s az előbbre haladottak bibliai 
történetet olvastak Jézus életéből lassan, 
de értelmesen. Karolin a felolvasott sza
kaszt elmagyarázta s a hallottakból s a 
gyermekeket kikérdezte. Fiuk, leányok ver
senyezve jelentkeztek a felelésre Számtan
ból, természetrajzból is tett fel kérdéseket 
s feleleteik bizonyítók, hogy ezekből is 
gyarapodnak ismereteik.

Alfréd nyíltan kifejezte Karolin iskolai 
munkásságának eredménye felett nemcsak 
elismerését, hanem bámulatát is. Végül az 
összehívott leányénekkart mutatta be a fá
radhatatlan tanítónő. Ekkor már 16 tagból 
állott a kar s harmónium kiséret mellett 
több négy hangra betanított szent éneket 
adott elő.

(Folyt, köv.)
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sokkal inkább a súlyos terhehet 
jelentő megélhetési lehetőségek biz
tosítása. A régebben számot tevő 
támogatást nyújtó különböző ösz
töndíj és egyéb alapítványok érté
küket veszítvén, ma egyálalában 
nem jöhetnek számításba.

Tudjuk ugyan, hogy híveink ál
dozatkészségét a legkülönbözőbb 
egyházi célok és feladatok ma nagy 
mértékben veszik igénybe, mind- 
azáltal talán szabad remélni, hogy 
erre a talán mindennél fontosabb 
célra akad még itt is, ott is híve
ink körében egy-egy jókedvű ada
kozó, mert hiszen nyilvánvaló, 
hogy egyházunk jövője elsősorban 
attól függ, hogy tudunk-e számára 
a jövőben hivatása magaslatán álló 
és azt híven és áldásosán betöltő 
lelkésznemzedéket biztosítani.

Szíves adományokat hálás öröm
mel és köszönettel fogad a theol. 
fakultás dékáni hivatala Sopron
ban, vagy esetleg a Harangszó 
szerkesztősége.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A katholikus népszövetség kiskun- 

halasi gyűlésén 1/ass József népjóléti 
miniszter és kalocsai nagyprépost is 
felszólalt. Többek között a követke
zőket mondotta: „Ki mertek-e állni, 
hogy kctholikusok vagytok, amint én, 
az állam minisztere, kiáltok és hir
detem. Elismerem protestáns testvé
reimet, de megkövetelem tőlük, hogy 
elismerjék, hogy én vagyok itt ezer 
év jogán, a vezetés az ősi jogom.“

„ Vass József miniszter önmagában 
személyesítve meg a magyar katholi- 
cizmust — írja az egyik fővárosi lap 
— olyan előjogokat vindikált magá
nak, amelyek beleütköznek azokba a 
törvényekbe, amelyeket a vallások 
egyenjogúsága tárgyában 1608 óta 
beiktattak a magyar törvénytárba. 
Ezek a törvények ma is hatályban 
vannak és ezeket elsősorban a ma
gyar állam miniszterének kell tiszte
letben tartania . . .  Az a hang, mely 
Kiskunhalason megszólalt, nem Páz
mány Péternek, hanem a Caraffák- 
nak hangja volt.“

Vass József minisztert nem is olyan 
nagyon régen hallottuk mi már más
kép is megszólalni, de akkor ha jól 
emlékszünk, valahol ott a nyugati 
végeken szólott a sokasághoz: „Iz
gatni, elkeseríteni, gyűlöletet, gyanút 
a telkekbe hinteni könnyű, csak  f e 
ke te  lé lek k e ll hozzá . De testvé

reim, nekem nincs jogom ahhoz, hogy 
az én lelkem sötétségét átöntsem más 
lelkekbe, hogyha az én lelkemben ri
degség van, jég van, hogy jéggé fa 
gyasszam, érzéktelenné tegyem ember
társaim lelkét. Én ember vagyok. Én 
keresztény vagyok és polgár vagyok, 
emberi minőségem, keresztény hiva
tásom és polgári mivoltom arra kö
telez, hogy ami meleg van a lelkem
ben, abból adjak a fázó telkeknek, 
ami világosság van bennem,, azt kö
zöljem azokkal, akikben ebből keve
sebb van, hogy a sötétségek eloszol
janak, hogy a ridegséget feloszlassam, 
hogy az érzéketlenség helyére szere- 
tetet plántáljak, hogy az egymásra 
támadó kezekbe beleadjam a szeretet
nek sétapálcáját, a kézszoritást, amely 
egyedül méltó a magyarhoz, a magyar 
polgárhoz, keresztényhez, testvérhez. * 

így beszélt Vass József népjóléti 
miniszter és kalocsai nagyprépost nem 
is olyan régen, a nyugati végeken 
szeptember végén, amikor még nyíltak 
a völgyben a kerti virágok és zöldéit 
a nyárfa az ablak előtt.

Apró történetek.
Két kis fiú az iskolából jövet 

összekapott. Verekedés lett a vége. 
Az erősebbnek sikerült a gyöngébbet 
a főidre teperci s jól elverni, mire 
a harcnak vége volt. Sírva szedte 
össze az elvert táskáját és arrébb 
állt. De — hirtelen megfordulva 
visszakiáitott a győzőnek: »Megállj 
csak, majd megmondom az édes 
Atyámnak« !

E szavak még most is fülemben 
csengenek. Mondd, tincs e nekünk is 
egy ilyen édes Atyánk, ki megvéd
het minket? Én azt hiszem, ez a mi 
erős Atyánk nem hiába mondotta: 
»A bosszú az enyém, én megfizetek.« 
Tehát akinek panasza van, a segítő 
közel van.

*
Egy fiatal asszony, ki boldogságát 

és üdvét az Úr Jézusban találta meg, 
sokat fáradozott azon. hogy férjét, 
kit igen szeretett, az Úrnak jóságá
ról és kegyelméről meggyőzze. A 
férfi nyugodtan hallgatta felesége be
szédét, de ajka körül gúnyos mosoly 
volt.

Az asszonyka rájött, hogy így 
nem ér el semmit s más eszkörhöz 
folyamodott. Nem beszélt, de imád
kozott hűségesen és kitartóan. Há
rom év telt el s még semmi válto
zást nem vett észre, de nem csüg
gedt. Egy nap megtörtént, hogy fér

jét távol vélve hangosan így imád
kozott: »Óh Uram, hallgasd meg 
imám és mutasd meg néki, hogy te 
szereted őt, mentsd meg őt, s vess 
el engem, ha megmentése máskép 
lehetetlen.« Mily nagy volt öröme, 
amint hirtelen férje hangját hallja 
maga mellett: Köszönöm Istenem, 
hogy téged megismerhettelek.

*
Oroszországban élt egy hivő, is

tenfélő hercegasszony. Nem félt és 
nem rettent meg semmitől, mert bi
zodalma az Úr volt, fegyvere pedig 
az ima.

A parasztfölkelések idejében tör
tént, hogy az ö kastélyát is megtá
madták kóbor csapatok, melyekhez 
a falu népe is csatlakozott. A kas
tély személyzete remegve látta e vad 
alakok közeledését s remegtek úrnő
jük életéért. A hercegasszony azon
ban teljes nyugalommal imádkozott 1

Már alig választotta el tíz lépés 
a kastélyt a támadóktól, amikor ezek 
hirtelen megállották, egymásra tekin
tettek s lassan visszavonultak. Né
hány nap múlva tudta meg a herceg
asszony, hogy kastélya jól felfegyver
kezett csapattól volt körülvéve, kik
ről máig sem tudja, kik voltak 

*
Polykarpot felszólították, hogy ta

gadja meg Krisztust, akkor megme
nekülhet a haláltól. Erre azt mondta: 
»nyolcvanhat évig szolgámtam az én 
Üdvözítőmet és soha semmiképen 
nem bántott engem, hogyan tagad
hatnám őt meg?« S mert hű volt 
Jézushoz, mártírhalált kellett halnia.

Te mióta állsz az Üdvözítő szol
gálatában ? Lehet- e reá panaszod ? 
Légy te is hű hozzá mindhalálig.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !
Miért imádkoznak ?

Febr 2. Segítő hatalomra van szüksé-

fiink. Zsoltár 70. Az ember szüntelenül 
rzi, hogy életét hatalmán kívül eső ténye

zők is irányítják s ezért segítőt keres tehe
tetlenségében. A nyomorúság nemcsak át- 
kozódni, hanem imádkozni is megtaníthat. 
Vicfd minden ügyedet az Úr elé. Nem lehet 
senmispm oly jelentéktelen az életedben, 
hogy Őt nem érdekelné. Csak ne tartsd 
az imádságot nyomorúságot elfordító va
rázsszernek.

Febr. 3. Erőtelen a lelkünk. Lukács 
22.40 A fö di életnél sokkal jobban érez
zük tehetetlenségünket a lelki életben. Ha 
gondok zuhannak reád, kisértések támad
nak minden felől, vagy szárnyszegetten 
elfáradva hever porban a lelked, a közöny 
szárazságából üdülés után sóvárogva keresd 
az Urat. Fogjad kezem, oly gyenge vagyok, 
érzem.
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Febr.. 4. Emberi telkekhez ez a legköze
lebbi u t ! János 17. Saját lelkiéletünknél is 
jobban érezzük tehetetlenségünket akkor, 
mikor mások leikéhez szeretnénk férkőzni. 
Hatalmas válaszfalak merednek a lelkek 
között. Nincs más u t: fölmenni az égbe, 
s a válaszfal túlsó oldalán leszállani hoz
zájuk. Nézz a tanítványaiért imádkozó 
Jézusra s beszélj többet Istennek arról, akit 
meg akarsz téríteni, mint neki az Istenről.

Febr. 5. A hála ösztönöz. Lukács 17. 
n —is. Megbotránkozol a kilenc bélpoklos 
hálátlanságán s panaszkodsz, hogy meny
nyire hálátlan ma is a világ? Hát téged 
ösztőnöz-e imádságra a hála, az Úr,meg
számlálhatatlan jótéteményeiért ? Áldjad 
én lelkem az Urat és el ne feledkezzél 
semmi jótéteményéről 1

Febr. 6. Megértő lélek után sóvárgunk. 
I. Mózes 2 . is. Az ember társadalmi tény. 
Nem bírja magában fojtani sem örömét, 
sem bánatát, sem terveit, sem reménységeit, 
keres valakit, akinek mindezeket elmond
hatja. Öntsd ki szíved az Úr előtt, örömödre 
nem felel vállvonogatással, panaszaidat 
részvéttel hallgatja, terveidet s reménysé
geidet nem neveti ki.

Febr. 7. A szeretet kényszerít. Zsoltár 
Zsoltár 73.28. „A gyermek nem mindig 
kíván valamit, hanem egyszerűen azt akarja, 
hogy anyja közelében legyen, ölében üljön, 
követhesse a szobákon keresztül, élvezhesse 
közellétét, beszélhessen vele, hallhassa 
édes hangját. Ha ezt megkapta, boldog“. 
Az imádság Istennel való közösség. Imád
kozni boldogság. Oly igen jó !

Febr. 8. Az Atyának fáj a néma ajak. 
Márk 9 .U —18. Ezsaiás 1 .2—i. Szánalomra 
méltó a néma gyermek, de senkinek sem 
fáj annyira 2 néma látása, mint az atyjának. 
Hát még mennyire jobban fáj az Atyának 
azon gyermek látása, kinek ajkát a közöny 
vagy a dac ördöge némitotta meg. Minden 
ajak, mely nem nyílik imádságra, fájdalom 
az Ur számára. Gondolj arra, mit éreznél, 
ha a te gyermeked lenne néma?

H E T I  K R Ő N I K A .

A m agyar parlam ent ellenzék nélkül 
a költségvetést tárgyalta. Több kormány- 
párti képviselő erősen ellenzéki ízű beszé
det mondott. A numerus clausus megszün
tetését követelte Lukács György és gróf 
Hojosz Miksa.

Az osztrák nagynérnetek Berlinben tár
gyalásokat kezdtek, hogy a német és az 
osztrák politika vonalai ne távolodjanak 
egymástól.

Albániában kikiáltották a köztársa
ságot.

A szerb és román kormányok között 
újabb tárgyalás indult meg a vajdasági 
határ kiigazítása céljából.

A német kormánynak a birodalmi gyű
lés bemutatkozása alkalmából 240 szava
zattal 160 ellenében bizalmat szavazott. — 
Bajorországban általános sztrájk fenyeget. 
Luther kancellár programbeszédében a köz- 
társasági alapra helyezkedett és vállalta a 
a londoni megállapodásokat

Olaszországban úgylátszik mégis csak 
forrong minden. Az ellenzéki lapokat nap
nap után elkobozzák. A turini műegyete
met bezárták.

Spanyolországban a király rendkívüli 
korouataiiácsra hivta össze tanácsosait a 
diktatúra megszüntetése tárgyában.

Az orosz kommunista párt központi

HARANGSZÓ.

bizottsága erélyes intelemben részesítette 
Troczkit és megfosztotta népbiztosi állá
sától.

Franciaország Vilmos német császár 
visszahívásától fél. Aggasztónak találják a 
párizsi lapok, hogy a mostani német mi
nisztériumban egyetlen köztársaságpárti 
nincs.

Az angol sajtó a legnagyobb elisme
réssel emlékezik meg a magyar szanálásról.

Japán elismerte a szovjetet.

E G Y R Ö L - M Ä S R Ö L .

A m in d e n n a p i életből.
A drágaság növeke

dése 1924. évben.
A múlt esztendő gazdasági mér

legét a következő tanulságos adatok 
jellemzik: Január 1 én pénzünk zü
richi jegyzése 0.03 volt s egy arany
korona — a dollár budapesti jegy 
zésén átszámítva — 5.901 papir- 
koronával volt egyenlő. December 
végén Zürichben a magyar koronát 
0 0070 nel jegyzik s a dolláron ke
resztül az aranykoronát 14.594 pa- 
pirkoronával értékelték. Eszerint pén
zünk múlt évi értékelése különös ár
ingadozást diutató, Zürichben egy
negyedére esett az értéke, viszont a 
dollárparitáson keresztül alig egy- 
harmadára csökkent ez az érték.

A volt Jegyintézet kimutatása sze
rint az 192J. év végén 931.3 milliárd 
volt az államjegyforgalom. A Nem
zeti Bank legutóbbi kimutatása alap
ján most a bankjegyforgalom 4.155 
miiliárdra szaporodott és ugyanilyen 
arányban emelkedett a kereskedelmi 
váltók összege is.

A közönség szempontjából érde
kes az az adat is, hogy amíg az év 
elején a nagykereskedelmi index 7.915 
volt, december végén ez a szám meg
haladta a 23 000 et.

Az elmúlt év folyamán tehát a 
drágaság állag háromszorosára emel
kedett, míg a korona értéke 1923 
januártól kezdve egynegyedrészére 
csökkent.

H Á Z I - O R V O S .

A légnyomás hatása 
a szervezetre.

Nem a csekély napi hőingadozások 
éreztetik hatásukat a szervezetre, 
hanem a hirtelen légnyomás növeke
dés vagy csökkenés. Az alacsony 
légnyomásnál a levegőoxigén tartalma 
csökken, amelynek a szervezetre ki
fejtett hatása abban nyilvánul, hogy

szapora és mély lélegzéssel veszünk 
levegőt. Ezt különösen akkor tapasz
taljuk, ha magas hegyre megyünk, 
vagy léghajóval a magasba emelke
dünk. Az u. n. légszomj ekkor egészen 
a fulladásig fokozódhatik. Egy évvel 
ezelőtt egy fiatal, asztmás betegem 
skij kirándu'ást tett egy társasággal 
a hófedte svájci hegyeken. Amikor 
betegem a társasággal a hegy tetejére 
ért, ott hirtelen orrán-száján keresz
tül megindult a vér. Mind nehezebben 
és nehezebben kezdett lélekzetet venni, 
úgy hogy rövid idő múlva megfulladt. 
Ez a halál azért állott be, mert a 
magas hegytetőn a levegő oxigén - 
tartalma sokkal kisebb, mint ameny- 
nyire ennek az asztmás betegnek, szer
vezetének szüksége volt. Ennek kö
vetkeztében a légvés, az amúgy is 
akadályozott tüdőben szaporább és 
nehezebb lett, a szív hevesebben 
dobogott és nagyobb erővel dobta ki 
a vért a hajszálerekbe, amelyek a 
tüdőben és az orr nyálka hártyáiban 
megrepedtek, vérzést okoztak s így 
az amúgy is csökkent légzőfelületü 
tüdő az oxigént nem volt képes többé 
felvenni s beállott a fulladás. Ezt az 
alacsonyabb légnyomás okozta hirte
len elváltozását a szervezetnek, hegyi 
betegségnek nevezzük.

Hasonlókép különböző elváltozást 
okoz az is, ha az atmoszféra nyo
mása nagyobb, amit főleg a hídépítő 
munkásoknál és a búvároknál tapasz
talhatunk. Ezeknél fülzúgásban, fül
folyásban s szédülésben jelentkezik a 
légnyomás hatása. Nagyobb vesze
delemmel jár a dolog, ha p. o. a 
nagy légnyomást hirtelen csökkentjük. 
Ilyenkor a vérbe nyomott nagymeny- 
nyiségü oxigén légbuborékok alakjá
ban igyekszik szabadulni, amikor is 
a szív, a tüdő és az agy ereiben egy 
levegőtorlaszt gördít a vér rendes 
folyása elé, amely hirtelen eszmélet- 
vesztést és halált is okozhat. Az ilyen 
munkásokat fokozatosan kisebb atmo
szféra nyomású kamrákba szokták 
vinni. A levegőnek fent említett csök
kent és emelkedett nyomás okozta 
hatásait, kellemetlenségeit a szervezet 
lassan megszokja.

Dr. Schwartz Ernő.

37

Megvételre kerestetik egy jó karban 
lévő használt zongora vagy pianino. 
Cím a kiadóban 3—5

Nevelönöt keresek első elemista 
lányom tanítására német és zongora 
tudással, — Gyalog György intéző, 
Somogyjód, Bogát-puszta.
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Vizkereszt u. IV. vasárnap.
Ep. II. Thessalonikai lev. III. r. 5. v.

Isten iránt való szeretet re és Krisztus 
iránt való állhatatosságra hívja fe l Pál 
apostol a thessalon ika belieket. A felhívás 
nekünk is szól s talán soha jobbkor, mint 
napjainkban.

A soproni líceum ifjúsága f évi február 
1-én a kaszinó nagytermében hangversenyt 
rendez a kővetkező műsorral: 1. Kücken. 
Dal a szabadságró'. Énekli a líceumi ve
gyeskar. 2. Nyitány Balfe „Cigánynő* című 
operájából. Előadja a líceumi zenekar. 3. 
Králik Jenő Vili o. t . : a) Őszi szellő, kó
sza szellő ... Szövegét irta Remport Ernő 
Vili. o. t. b) Madárdal. Szövegét írta Pusz- 
tay József Énekli dr. Kurasy Jánosné, 
zongorán kiséri a szerző 4. a) Schumann: 
Esti dal. b) Boccherini: Menuette, c) Duette 
Mozart Don Jüanjából. Előadja a líceumi 
zenekar. 5. Sajó Sándor: Az utolsó ma
gyar. Szavalja Takáts Ödön Vili. o t. 
6 Králik Jenő Vili. o. t . : Hangulatok. Elő
adja a líceumi zenekar. Megjegyezni kíván
juk, hogy a műsoron szereplő zeneszerző 
Králik Jenő, néhai Kapi Gyulának az uno
kája.

Szombathely. Született 36 fiú, 35 leány, 
összesen 71 gyermek, (64) Konfirmáltatok 
9 fiú, 27 leány, összesen 36, (34) Házas
ságot kötött 3 tiszta, 14 vegyes pár, ösz- 
szesen 17, (39) Meghalt 25 fi, 26 nő. ösz- 
szesen 51. (43). Úrvacsorát vett 1146 egy
háztag. (790). A zárójelben lévő számok 
az 1923. év adatai.

Külmisszió. A győri egyházmegye 
gyülekezetei vizkereszti offertóriumokban 
1,239 230 K-t küldtek be a Külmissziói 
Egyesület pénztárába.

A soproni ev. tanítóképző intézet 
Ifjúsági Bei missziói Egyesülete a f. iskolai 
évben eddig rendezett vallásos összejöve
teleket :

Október 4 én. Az est műsora: 1. Köz
ének. 2. Irásmagyarázat (Luk. 17. n —io) 
Kovács István III. é. n. 3. Reviczky: Mi
atyánk. Szavalta Seebach A. III. é. n. 4. 
Jelentések, indítványok.

Október 31-én. Reformációi emlékün
nepélyt. 1. Közének. 2. Könyörgés. 3. Kapi: 
Isten a mi oltalmunk 1 Énekelte az egye
sület férfikara. 4 Luther, mint egyházi 
énekiró. Irta és felolvasta Hoffmann K. V. 
é. n. 5. Haydn : „Die Ehre Gottes“ kezdetű 
kar a „Teremtés“ c. oratóriumból. Játszotta 
az ifj. zenekar. 6, Vojtkó: „Erős vár a mi 
Istenünk!“ Szavalta Hildebrand E. IV é n. 
Közének.

November 29-én. 1. Közének. 2. Me- 
lanchton élete. Irta és felolvasta Szabó L. 
IV. é. n 3. Kapi: Miatyánk. Énekelte Gab- 
nai F. Zongorán kísérte Glatz L. Ili é. n.
4. Sántha: Melanchton. Szavalta Kovács I. 
III. é. n. 5. Közének.

December 4 én. 1. Kapi Gy.: „Úgy sze
rette Isten e világot.“ Karácsonyi ének. 
Énekelte az egy. férfikara. 2. Rückert— 
Székács : Ádventi ének. Szavalta Kovács I. 
III. é. n. 3. I. S. Bach: Fuga I. Orgonán 
játszotta Glatz L. III. é. n. 4. Pál apostol 
egyénisége missziói munkája tükrében. 
Irta és felolvasta Kiss Jenő egyetemi tanár.
5. Niels. W. Gade Op. 36 Die Weihnachts 
Glocken. Játszotta az ifjúsági zenekar. 6. 
Beranger—Szász: Az apostol. Szavalta 
Borbély E. V. é. n. 7. Közének.
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December 13-án. 1. Közének 2. Dod
dridge- Hegedűs: Nemzetek vágyódása.
Szavalta: Borbély E. V. é. n. 3. Adventi 
ének. Énekelte az egy. férfikara. 4 Ádventi 
énekeink és énekíróink. Irta és felolvasta 
Kristóf K. IV. é. n. 5. I. Wolf: Fuga. Ját
szotta Glatz L. III. é. n 6. Zábrák: Advent. 
Szavalta Seebach A. III. é. n. 7. Közének.

Belmissziói vallásos est Kertén. Ja
nuár 18-án lélekemelő szép ünnepély folyt 
le a kertai anyagyülekezet templomában, 
amelyet az egyházmegyei bel misszió egye
sület rendezett. Az ünnepi előadást Hering 
János veszprémi lelkész, a felolvasást pedig 
Szenthe Károly pápai postafőfelügyelő, a 
belmissziói egylet elnökei tartották. A tar
talmas, élő hitbuzgóságtól áthatott előadá
sokat a templomot zsúfolásig megtöltött 
hallgatóság mély lelki átérzéssel egyhamar 
nem fogja feledni. Beke Irén, Marton Jolán 
és Gaál János ifjúsági egyleti tagok szépen 
sikerült szavalataikkal, Sülé Sándor tanító 
vezetésével pedig a vegyeskar „Térj ma
gadhoz drága Sion“ előadásával, majd egy, 
a „Tehozzád közelebb...“ himnuszt elő
adó quartett, melyben Kovács József ka- 
rakószörcsöki ev., Horváth Péter kispiriti 
reform, tanító, Sülé Zoltán orvostanhallgató, 
Bodácsy Ibolyka és Manci szerepeltek, 
emelte igen szépen sikerülté és mély hatá
súvá az egész vallásos ünnepélyt, amely 
közénekkel s a helyi lelkész imájával kez
dődött és végződött. Az offertóriumból a 
Harangszó javára egyidőben elküldetett 
58.800 korona.

A mérgesi gyülekezetben január hó 
14—15. napjain Németh Károly egyház
látogatást tartott. 14-én este vallásos estély 
volt, amelyen az esperes tartott mélysége
sen szántó, gondolatokban gazdag előadást, 
a helyi lelkész kezdő- és záróimáján kívül 
az iskolás gyermekek éneke, Nagy Mihály 
tanító, Nagy Emma és Szép Ilonka nivós 
szavalatai képezték a programpontokat. A 
80000 K offertóriumból 50.000 K a helyi 
ifjúsági egylet, 30.000 K pedig a Harangszó 
céljaira fordítlatott. 15 én iskolalátogatás, 
utána gyülek. közgyűlés tartatott, amelyen 
tárgyaltattak az egyhlátogatási kérdőpontok 
s elintéztetett a lelkészi készpénzfizetés 
valorizálásának ügye.

Uj hitoktató. Kapi Béla dunántúli püs
pök Schrödl Mátyás magyarbólyi s. lelkészt 
győri hitoktatóvá nevezte ki.

A szegedi ev. egyháznak virágzó vasár
napi iskolája van Minden vasárnap reggel 
8—9 óráig száz gyermek hallgatja Réthy 
Mária támlását. Utána 8 —10 óráig az egész 
gyermeksereg egyházi énekeket tanul Or
szágit József tanitó vezetéséveí. Ugyancsak 
a templomban 9—10 óráig a 10—18 éves 
középiskolás fiuk és leányok számára bib
liaórát tart egyházi ének kíséretében Petró 
Elek hitoktató.

A szegedi ev. egyház pres,biteriuma 
nagy munkába kezd a tavasszal. Új orgonát 
akar beszerezni, elhatározta, hogy a lesüp
pedt oltárt, a rozoga karzatot kijavíttatja, 
a templom mennyezetét elkészítteti, a pres
biterek eddigi 12-ős létszáma fel fog emel
tetni 18-ra. Az egyházközség reméli, hogy 
a dúsgazdag város, a több száz milliós 
beruházási költségek egy részét vállalni 
fogja.

Paks. Pál Béla segédlelkész buzgólko- 
dására megalakult az evangélikus nő- és 
leányegylet. Elnöknő özv. Dávid Béláné, 
alelnök dr. Kaszás György né, titkár Pál 
Béla, jegyző Tóth Vilma, pénztáros Knikel 
Györgyné, ellenőr Sztankó Jánosné, könyv
táros Bary Irén.

1925. február I.

Ugyancsak megalakult az evangélikus 
ifjúsági egyesület Ennek tisztikarába a 
következőket választották be: elnök Haiszer 
Henrik, alelnök Pál Béla, jegyző Kóhl Dá
niel, pénztáros és könyvtáros Knikel György, 
ellenőrök Resch Gyula és Remler János.

A két egyesülkt már is szép munkás
ságra tekinthet vissza. Dec. 24-én is közö
sen nagyszabású vallásos estélyt rendeztek. 
Ez alkalommal Magyar Advent cimmel dr. 
Kovács Sándor egyetemi tanár tartott elő
adást. Az estélven közreműködtek: Kiss 
Józsefné, Nagy Béla, Pál Béla, Páncél Ma
riska, Amminger Kálmán, Knigel György 
és a vegyeskar.

Az uraiujfalui ev. gyülekezet arany
könyvében az 1924. évben a következő ne- 
messzívű adakozók örökítették meg nevü
ket az „egyházfenntartási-alap“-ra juttatott 
adományaikkal, Uraiujfaluból: Pap István 
és gyermekei 100 ezer, 1924. évi konfir
mandusok 700 ezer, özv. Pap Sámuelné 
20 ezer K ; Terestyénják fá ró l: Remete Esz
ter 5 ezer K; Szentivánfáró!: Horváth Já
nos és neje 25 ezer, id. Nagy János 100 
ezer K ; Keményegerszegről: Horváth Jó
zsef és neje 10 ezer K ; Sopronból: Nagy 
Antal 50 ezer K ; Budapestről: Szabó test
vérek 30 ezer, Joós Sándor 20 ezer K : 
Alsószelestéről: Sebestyén Lajos és neje 
25 ezer K ; Alsószakonyból: Baráth József 
és neje 100 ezer K. Az" egyhfennt.-i alapra 
befolyt adományok végösszege 1.185 000 K. 
Ezenkívül a beszerzett harmadik harangra 
az uraiujfalui hivek gabonakivetése és ön
kéntes gabonaadománya pénzben kifejezve 
11,287 020 K, önkéntes pénzadományok 
összege 855 800 K. Végül Uraiujfalu filiá- 
jában, Kiss István felsőpatyi lakos az épí
tendő felsöpatyi ev. iskola és tanítólak cél
jaira kb. 1000 D-öl telket vásárólt. A gaz
dag Isten áldása nyugodjék meg azokon, 
akik jó szivvel adtak Isten dicsőségére ab
ból, amit nekik az Isten adott

Kemenesmagasiban az ádvenlben két
szer tartott a lelkész vallási előadást, ád- 
vent 2-ik és 3-ik vasárnapján. Első alka
lommal Egyházunk az írás egyháza, máso
dik alkalommal Egyházunk a hit egyháza 
címen. Az ifjúsági egyesület karácsony es
téjén karácsonyfa ünnepélyt rendezett, a- 
melv gyermekistentisztelet keretében folyt 
le. 22 iskolás gyermek adta elő Karácsony 
est című költeményt, az összetartozó vers
csoportok után pedig egy-egy szép kará
csonyi ének csendült fel a gyermekek aja
kén. Szavalt ezenkívül Rajki Jolán, VI. o. t. 
Mély hatást keltett az ifj. egyes, énekkar 
szép éneke Csendes éj, szentséges éj, ame
lyet Kastner tanitó dirigált. Karácsony 2-ik 
ünnepén délután újra gyermekistentisztele
tet tartott a lelkész s ennek végeztével az 
ifj. egyesület kiosztotta karácsonyi ajándé
kait. Minden iskolás gyermek kapott irkát, 
tollat, palavesszőt, cukorkát, süteményt, 
diót, almát stb. Három szegényebb szláv 
gyermekeit pénzadománnyal segítette az 
egylet. A nőegylet is szétküldötte ebben 
az évben is karácsonyi ajándékait. Négy 
szegényebb családnak juiiatott pénzado
mányt.

A rábabogyőszlói leánygyülekezet ka
rácsony estéjen jól sikerült vallásos estélyt 
tartott. Szavalt Mendel Gizella és Varga 
Margit, továbbá Varga Sárika és Varga 
Mancika tanulók. A gyermekkar 3 éneket 
adott elő Fodor tanító vezetése mellett. 
Vida Jolán és Major Feri tanulók pedig 
„Te vagy reményem szikla szála“ című 
koráit énekelték szépen. Fodor Lajosné 
felolvasást tartott, melyet a hívek a legna
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gyobb figyelemmel hallgattak. Imádkozott 
a tanító. Offertórium 76.200 K a nöegylet 
céljaira lett fordítva.

A bakonybánki ev. leánygyülekezetben 
az ádventi időszakban 4 vallásos estély 
tartatott. Felolvasásra került: 1. A biblia. 
2. Mária és Anna. 3. Jóság és jótékonyság. 
4. A nő kötelessége a vallásos érzés fej
lesztése körül. Szavalatokkal közreműköd
tek : Rácz Jolán, Szarka Kata, Csűri Mária, 
Imre Eszter, Bécsi Irma, Gombás Juli, 
Gombás Géza, Bécsi István. A Harangszó 
terjesztésére szánt offertórium 56 ezer K 
volt. — A karácsony esti istentisztelet ka
rácsonyfa ünnepéllyel kapcsolatban lett 
megtartva, melyen az iskolás gyermekek 
alkalmi pásztorjátékokkal, költeményekkel 
s énekekkel működtek közre. Sikeresen 
adták elő: Jézus az én mindenem; Betle
hemi pásztorok; A vándor karácsonyes
télye c. pásztorjátékokat. Az offertórium 
150 ezer K volt, mely összeg az iskolás 
gyermekek megajándékozására lett szánva.

A kissomlyói evang. ifjúság január hó 
4-én egy kedves, szórakoztató estélyt ren
dezett, amelyen közreműködött az ifjúsági 
énekkar 2 szép, négy hangra betanult ének
kel, Vikár Zoltán ref theologus, továbbá 
Boros Jenő és Egressy Sándor szavalatok
kal ; Tompa Rózsika tanítónőképzős nö
vendék egy monolog előadásával; Mórocz 
Sámuel tanító egy szép, szóló énekszám
mal ; végül Mészáros ida, Varga Ida felső, 
Varga Ida alsó, Boros Jenő, Szabó Gyula, 
Mike Károly, Kiss Pali és Boros Mari 
Szombath Ernő: „A csonka honvéd“ c. 3 
felvonásos vígjátékának szépen betanult 
előadásával. Az estély tiszta jövedelmét 
iskolai könyvtár javára fordították.

A nagygyimóti ev. ifjúsági egyesület 
szépén sikerült szívet-lelket megindiió ka
rácsony esti vallásos ünnepélyt rendezett 
dec. hó 25-én a templomban. Közremű
ködtek az iskolai növendékek hatásos ka
rácsonyi versikéikkel az ifjúság összhang- 
zatos 3 szólamu énekeikkel. Nagyon kedves 
volt »Jézus az én mindenem“ című kará
csonyi játék bemutatása is. A jelenlévő, a 
templomot zsúfolásig megtöltő hívek közül 
nagyon sokan megkönnyezték az „Árva 
Juliska“ szomorú történetét, melyet Vida 
Karolin iskolai növendék szivet-lelket meg- 
indítóan adott elő. Szerepeltek még ezen 
karácsonyesti színjátékban: Vida Dániel, 
Vida Ferenc, Németh Gyula, Molnár Karo
lin, Szente Vilma, Kecskés Zsófi és Simon 
Irén iskolai növendékek, kik mindannyian 
meghatóan adták elő szerepüket, megra
gadták a sziveket s feledhetetlenné tették 
a szép karácsony estét. Offertóriumból be
folyt 532 000 korona, melyből 40.000 ko
ronát a „Harangszó“ terjesztésére és fenn
tartására fordítottak.

A sobori ev. ifj egyesület dec. 21-én 
vallásos estélyt, jan. 11-én műkedvelő elő
adást tartott. Á vallásos estén Gyarmathy 
Dénes lelkész előadást tartott. Szavaltak: 
Kovács József, Dóka Jolán. A férfikar több 
egyh. énekkel szerepelt.

Az egyesület könyvtáralapjára 100 ezer 
koronát eredményezett a műkedvelői elő
adás.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
Németország. A német evangélikus 

egyház egyik vezető embere dr. Moeller 
Reinhard lépett most 33 évi működés után 
nyugalomba. Moeller volt a porosz tarto
mányi egyház főegyháztanácsosa valóságos 
titkos belső tanácsos és mint ilyen az egész

németországi egyház vezérférfia. Működése 
oly időbe esett, mely sorsdöntő volt egy
házára. A német evangélikus egyház a kon- 
zistoriális rendszerről a presbyteriális rend
szerre tért át s ennek munkáját és áthida
lását Moeller végezte, ő vezette egyházát 
arra is, hogy felhagyott régi partikularisti- 
kus széttagoltságával és egy német egyház
szövetségbe tömöritette az összes tarto
mányi egyházakat.

A hajdani, még a reformáció korából 
származó altdorfi (Nürnberg melleti) tudo
mányos akadémia épületében most a ke
resztyéni szeretet egyik szép intézménye 
nyert elhelyezést a bajorországi bénák és 
csonkák háza lett belőle.

Jelentettük már e helyen, hogy a kölni 
evangélikusok tiltakoztak az ellen, hogy 
ott a városban a karnevált valóságos er
kölcsrontó módon ünnepeljék, most a kölni 
róm. kath. érsek is felemelte tiltakozó és 
figyelmeztető szavát s igy remélhetőleg 
lesz foganatja ennek a két komoly szónak.

Oroszország. Az orosz szovjet úgylát- 
szik kezdi belátni, hogy a vallást és a val
lási szokásokat nem jó lábbal tiporni. Hire 
jön annak, nogy megengedte a karácsony 
ünnepének megtartását sőt az ipari intéz
mények vakációját december 27-ig terjesz
tette ki.

Hollandia Az a holland akció, mely 
célul tűzte volt ki magának, hogy a nyo
morgó evangélikus németországi lelkész- 
családokat segélyezi, beszüntette működé
sét, mert adakozói már kimerültek.

Spanyolország. A spanyolországi evan- 
gelizació, mely 60 évvel ezelőtt indult meg 
most váltságba jutott. Pedig szép eredmé
nyeket ért el. (60 évvel ezelőtt ebben az 
országban keresve kellett evangélikus em
bert keresni, most már közel 20.000-en 
vannak és pedig számos városi és falusi 
gyülekezetekben szélszórva. Még szebbek 
es virágzók az intézmények, közöttük a 
madridi evangélikus gimnázium, mely mint 
ilyen Spanyolország legjobb iskolája. Ép 
ez az iskola van veszélyben. Van ugyanis 
100.000 aranv márka adósága s nem tudja 
törleszteni. Félő, hogy ha nem akadnak 
jókedvű adakozók, ez az iskola a jezsuiták 
kezére kerül. Minden reményük a holland, 
svéd és amerikai testvérek szeretetében 
összpontosul.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Bimbóhullás. Súlyos csapás érte Kom- 

lószki Feienc ambrózfalvai ev. lelkészt és 
családját. A kérlelhetlen halál elragadta a 
szülők szemefényét. a kis Ferikét, akit az 
egész gyülekezetnek őszinte részvételével 
helyeztek el Ambrózfalván nyugovóra a 
csendes temetőben. Koporsója felett Saguly 
János esperes és Jeszenszky János tótkom- 
lósi lelkész tolmácsolták az E'et fejedelmé
nek üzenetét: Nem halt meg, hanem csak 
aiuszik 1

Halálozás. Szabó György, a csikvándi 
gyülekezetnek harmincnégy éven át volt 
kántortanítója január hó 17-én hosszas 
betegség után elhalt. Temetése 18-án volt; 
a gyülekezet és a község egész lakóssága 
megjelent a végtisztességnél, amelynél jelen 
voltak Németh Károly esperes, Kiss Lajos 
a tanítóegyesület elnöke, stb.

Steiner Jánosné 57 éves korában Új
telepen elhalt. Az elhunytban ifj. Steiner 
János, a szentgotthárdi ev. egyház presby- 
tere, kávéháztulajdonos édes anyját gyá
szolja. Áldás emlékére!

Elhalt Farsang Lajos kereskedő Szent- 
gotthárdon 35 éves korában. Az elhunytban 
Reiber Károly testvérünk sógorát gyászolja. 

Nyugodjék békében 1

Ú J D O N S Á G O K .
—z____

Estély a Kormányzónál. Nagybányai 
vitéz Horthy Miklós, Magyarország Kor
mányzója és felesége lakosztályaik összes 
helyiségeiben estélyt adtak, amelyen részt 
vettek Albrecht királyi herceg, Auguszta 
királyi hercegasszony, Zsófia királyi herceg
nő, József Ferenc királyi herceg, továbbá 
a társadalom és a közélet számos kitűnő
sége.

Egy lelkészcsalád tragédiája. Meg
rendítő családi tragédia történt Szászrégen- 
ben Csiky István református pap család
jában Csiky Istvánék füstölthust ettek, 
mire három nap múlva mindannyian lázas 
betegek lettek és az orvosok súlyos hus- 
mérgezést konstatáltak. Minden gondozás 
ellenére sem lehetett a lelkészt megmen
teni, meghalt.

Gömbös után Zsilinszky Endre lett 
a MOVE elnöke. A MOVE közgyűlésén 
az elnökségről leköszönő Gömbös Gyula 
nemzetgyűlési képviselő helyére Zsilinszky 
Endre nemzetgyűlési képviselőt választot
ták meg.

Tolna várm egye az egyke ellen.
Tolna vármegye közigazgatási bizottsága 
Jankó Ágoston főispán elnöklete alatt gyű
lésén elhatározta, hogy felír a kormányhoz 
és erélyes törvénynozói rendelkezést kér 
az egyre divatosabbá váló egyke-rendszer 
ellen.

A kormányzó öccsét Kisújszálláson 
egyházmegyei gondnokká választották.
Most bontották fel a heves-nagykúnsági 
református egyházmegye gondnokának 
megválasztására beküldött szavazatokat. 
A beadott 76 szavazat egyhangúan Hoithy 
István nyug. tábornokra, a kormányzó test- 
vérőccsére esett.

Alsóborsodon kirabolták egy lelkész 
családi k rip táját. Ismeretlen tettesek fel
törték néhai Wattay István alsóborsodi 
református lelkész családi sírboltját és sok
millió értékű ékszert raboltak el a felfeszí
tett koporsókból.

Szüksége van-e M agyarországnak a 
keresztényszocializm usra ? címen az or
szágos ketesztényszociaüsta párt klubjában 
Prohászka O tokár püspök előadást tartott. 
Beszédében rámutatott arra, hogv az or
szág naggyáfejlesztésében nagy feladat vár 
a keresztényszociá.izmusra. Össze kell hozni 
a kapitalizmust és a munkásságot, a dol
gozó munkásságot be kell venni a vállala
tokba, hogy ép úgy részesedjenek annak 
jövedelmében, mint a kapitalisták.

A soproni irodalom barát-uccaseprő 
sírja. Sopronban mozgalom indult meg, 
hogy a nehány évvel ezelőtt a városi sze
gényházban elhalt Kern Tóbiás uccaseprő- 
nek sínat díszes emlékkővel jelöljék meg. 
Kern Tóbiás szolgáltatta annak idején a 
legtöbb anyagot Bunker Rajmond evang. 
tanító folklore-gyűjteményéhez, amelyet a 
bécsi tudományos akadémia 500 oldalas 
kötetben adott ki Az öreg uccascprő írni- 
olvasni nem tudott, de tudott rengeteg né
met népmesét, amit Bünker Rajmond gyors
írással feljegyzett, megőrizve a soproni 
nyelvjárás eredeti fordulatait.

Dózsa György feje Szegeden van 
eltemetve. Márki Sándor egyetemi tanár 
egykori okmányok alapján megállapította,
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hogy Dózsa György az emlékezetes paraszt
lázadás idején Szegedet akarta elfoglalni. 
Meg is indult a város ellen, de később 
dél felé visszahúzódott. Elfogatása után 
megégették, fejét levágták és elküldték 
Szegedre. A selyemkendőbe burkolt fejet 
Pálffy fobiró házába vitték, akinek lánya 
vette át s ő is temettette el az alsóvárosi 
temetőben.

Mária Zsófia volt nápolyi királyné, II. 
Ferencnek, az utolsó nápolyi királynak öz
vegye, Münchenben nyolcvannégy eszten
dős korában meghalt. Az elhunyt királyné 
nővére volt Erzsébet magyar királyaszony- 
nak.

Egy női betörőbanda vezér. Versail
les és környékén az u'óbbi időben nagy
arányú betörések történtek. A nyomozás 
során elfogták a betörőket, akiknek a ve
zetőjük egy nö volt.

ötm illiárd korona érit'kü elektromos 
felszerelést vásárol az orosz szovjet Buda
pesten.

Papok szakszervezete. A francia Seine- 
et-Oise megye katolikus papjai szakszer
vezetet teremtettek maguknak.

Uj gabonafajtát fedeztek fel. A pái isi
Tudományos Akadémián előterjesztették 
Blaringhen tanulmányát, amelyben kifejti, 
hogy a nemes gabonafélék és tizonyos 
vad gabonanemüek megfelelő keresztezése 
révén az eddiginél sokkal kiadósabb uj 
gabonafajtát lehet előál'itani.

Egy eddig még ism eretlen vasércet 
fedeztek fel Eszaknémetország íözegvide- 
kén végzett kutatások alkalmával. Ez a 
vasérc összetételénél fogva különösen acél 
előállítására alkalmas.

Acélházakat építenek Angliában. Az 
angol lakásépítési akció most Weir lord 
ajánlatára acélházakkal akarja a kérdést 
megoldani. Az acélház elnevezés annyiban 
felel meg a valóságnak, hogy a falak külső 
része valóban acéllemezből van, a fal belső 
részét pedig hőszigetelő anyagok alkotják.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az. Új Idők amely fennállásának har
mincadik évfordulója alkalmából 100 millió 
koronát sorsol ki olvasói között, Az Uj Idők 
4-ik számában folytatódnak Csalhó Kálmán 
és Ludwig Wolff érdekes regényei. Közli 
a lap azonkívül Rákosi Jenő, Pékár Gyula 
és Lyka Károly cikkeit, Szomshizy István 
és Roda-Roda elbeszéléseit, Hangay Sán
dor versét és Kosztolányi Dezső két szép 
versfordítását, Mühlbeck Karoly elmés fej
léceit, számos művészi és időszerű képet 
és a lap rendkívül népszesü rovatait, a 
szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. 
Az Uj Idők előfizetése ára negyedévre 80.000 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal Budapes VI., Andrassy 
út, 16.

Dickens: Copperifeld Dávid a világ 
egyik legszebb története és Kertész Mihály 
„Bohocz Péter“ című elbeszélése Az É n  
Ú j s á g o m  e heti számában folytatódik. 
Ezenkívül mesék, versek, színdarabok, tré
fák, kedves levélkék, hasznos ismereteket 
tartalmazó egész garmadája var Az Én 
Újságom olvasóira. Előfizetési ara negyed
évre 25 ezer korona. Mutatványszámot 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., 
Andrássy ut 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folytatódik. Az egyik Szederkényi 
Anna: Marika, a másik Keleti M .: Leány
vár. A regényeken kivül mulattató, tanul
ságos és érdekes olvasmányok, szebbnél

HARANGSZÓ.

szebb képek egész kincsesházát találja meg 
az olvasó a lapban. Mutatványszámot kí
vánatra ingven 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 fennt ir

tására a következő adományok folytak b e :
— A számok,ezreket értékelnek. —
Hima István Újpest 4, Szombath Ernő 

Lajoskomárom 16, Éder Gézáné Dávidháza 
14, Forgács Béla Körmend 4, özv. Berke 
Gézáné Sirvár 4, Fónyad Gyula Sárvár 4, 
Moór Samu Sárvár 4, Horváth Sándor 
Tüskeszentpéter 2, Takács Gáborné Mesz- 
len 4, Paveszka Mihály Győr 2, özv. Szalav 
Sándorné Győr 10, Mátyás Dávid Győr 9, 
László István Győr 8, Handler Samu Bpest 
4, özv. Mokty Endrenö Bpest 10, özv. Be- 
niczky Józsefné Bpest 9, Lukács Mátyás 
Kispest 4, Ádám Manci Kiskőrös 4, Solti 
Ferencné Kiskőrös 4, Gyebrovszky Pál 
Békéscsaba 2, Mazurek Ferencné Gyula 9, 
ifj. Baldauf Karoly Nemelujvár 50, Nöegylet 
Körmend 200, Lukács Árpád Körmend 9, 
Rónai Frigyes Kőszeg 20, Gönye Lajos 
Beled 2, Széles Imre Répcelak 4, Takács 
Lajos Beled 20, Vadász István CzelldömölK 
4, Csepreghy Sándor Czelidömöik 10, Mód 
József Gutorfölde 9, Oppel Ödön Keszthely 
2, Sólyom Gábor Kövagóörs 4, id. Vajda 
Ferenc Nagyköcsk 4, Király Elek Nagy- 
köcsk 4, Fekete Károlyné Nagysunonyi 20, 
Mód Jolán Nagysimoriyi 9, Benscherer János 
Pápa 4, Kardos János Papa 9, Várallay 
János Sopron 4, Karner F. Károly Sopron 
9, Gyurkó István Kadarkút 4, Holota György 
Tab 2, Kadlicskó Pál Tab 6, Szegletes 
Sándor Kistengelicz 3, Haasz Géza Győr 4, 
Boczor János Győr 4, Szép András Tét 8, 
Csányi Imre G/ömrő 8, Zámolyi József 
Moson 5, dr. Scholtz Oszkár Bpest 20, 
Szabó Eszter Bpest 10, Búza Károly Bpest
8, Serbán Károly Kecskemét 4, Fischer 
Sarolta Rákospalota 9, Povázsay Pál Sátor
aljaújhely 4, Kernizsan Vazulné diósgyőri 
vasgyár 4, Kovács Pálné Diósgyőr 10, Deák 
István Szombathely 4, Böszörményi Béla 
Ajka 2, Macher Etek Győr 4, Moskovics 
Erzsébet Bpest 4, Feide Imre Balatonszár
szó 9, Csejtey Gábor Papa 10, Nöegylet 
Rapcakapi 40, Kovácsics Géza Tét 25, 
Molnár Eszter Tét 5, Kozma Lina Tét 5, 
Nagy Péterná P6, Tompos Gabor Joba- 
háza 50, Binder János Bánszállás 15, 
Hipszky Andrásné Ózd 5, Weiler Dániel 
Győr 8, Duray Károlyné Heréd 2, Jónás 
Laszlóné Tiszakarád 2, Csákó Pál Farmos
9, Blickle Sándor Körmend 4, Asbóih Lajos
Sárvár 36, Varga Ferenc Csorna 18, TOlh 
József Beied 4, Nagy Károly Zalaegerszeg 4, 
Czili Janos Padrag 10, Sarkadi Gábor Nagy- 
aiasony 4 Weiczl Janos Egyházker 8, Póczy 
Janos Győr 4, Jártas Gergely Győr 4, Jártás 
üyörgyné Győr 4, Kapp Sándor Gyorsza- 
badhegy 20, Remete Karolin Szil 5, dr. 
Kesserü Beia Bpest 36, Lakatos Lajos 
Sokorópátka 10, Fodor Ferenc Pápa ,4, 
Gyülekezet Gecse 25, Nagy Sámuel Új- 
maloinsok 4, Csín Maria Veszprém 1, Ki
rály Erzsi Sárvár 9, Grosz Lajos Sárvár 9, 
Seregely Lajos Berektompaháza 4, Sinide- 
liusz Beláné Szombathely 4, Sághy István 
Kőszeg 18, özv. Király Józsefné Farád 11, 
Halász István Beled 2, Kálmán Lajos Beled 
1 ezer koronát._______________
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SZERKESZTŐI JlZE N E TEK .
Többeknek. A szíves érdeklődést és jó kiválta

tokat, buzdításokat hálásan köszönöm. — Sz. fly. 
Budapest. A legközelebbi számban jönni fog. Szív. 
üdv. — Alföldi. Orvendek, hogy ott is megmozdul
tak a Harangszó érdekében. — O L. igazgató Buda
pest. Várom a beígért külmissziói cikket.
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H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

„Tót-magyar falusi egyház lelkésze ha
sonló egyház lelkészével, esetleg jó vallás
tanári állással helyet cserélne. — Címe 
megtudható a kiadóhivatalban. — Vasút, 
posta helyben. 2—2

Műkedvelő és ifjúsági

színdarabokról
összeállított legújabb részletes

árj e g y z é k e t
1—3 kívánságra ingyen küld

Kókai Lajos terefffi8e,
Budapest, IV., Kamermayer K.-u. 3.

Segédlelkészt keresek. Fizetése teljes 
ellátás lakással, havonként fél mm. búza 
és állam segély. Szolgálati nyelv magyar. 
Az állás azonnal elfoglalható.

Orosháza, 1925. január 20.
Kálmán Rezső

1—2 evang. igazgató-lelkész.

Mátis Sándor
érc- és fakoporsó rak tá ra  
—  B e l e d ,  Fő utca. -----

Állandóan dűs választék é rc - és 
fakoporsókban, szem fedökben és 
sírkoszorukban, valam int az összes 

temetkezési cikkekben. 43
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Január 27. Zürich: Budapest 0.00.72. 

Deviza: Dollár 71.490, Dinár 1151, Osztrák 
korona 0.0072.1. Szokol 2213. Lei 376. 
Francia frank 3888 — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú
hús 32.000, zsir 50.000. — Gabonaárak: 
Busa 620835.. rozs 497 500, árpa 410.000 
zab — , tengeri 425 000, korpa 253.750.

Nyomatott Wellisch Béla villamUzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdona«:
a noDinttll Lntüer-Szövetséu.
Az OnzáftON Latlicr-SzÖTCt- 

•A* ItlTnUloa lap ja .

Kéziratok, clífizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZO szerkesztő- 
kiadóhivatalénak 

Szentgutthárdre (V asn c .)  kCldendók 
Klófizetést elfogad 

minder evaag. lelkész 
és tanító.

HmJelenjt mißden vasAmac

Ig a zsá g n a k  á ldo za tá va l á ld o zza to k  
és h izza to k  az U rban.

aKerkesztd-kladóhl ratal :
s z e n t o o t t h a r d .

V i a v á r n i e g y e .
A „HáK*W»8K0“ 

előfizetési ára : az elsft 
negyedévre 10.000 koron«. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
tj«tlier>8z0retá«l Latrok«* V 

10°/&-os kedveamény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
az 1. negyedre 20.000 K.

A »Harangsió" terjesztő 
sére befolyt adományokból 
zsórványban lakó hívőink

nek ingyenpóldányokat 
küldünk.

Protestáns nőnevelés.
Irta: Dr. Benkö István.

Nemcsak hazánkban, hanem az 
egész világon mindenhol, főként 
az ú. n. „intelligens középosztályu“ 
társadalmi rétegben súlyos gond, 
nehéz feladat a nőnevelés mikéntje. 
E kérdés megoldására való törek
vés szülte a nőemancipációt, a fe
minizmust a maga sokféle: üdvös 
vagy kárhozatos; áldásos vagy 
bosszantó; komoly vagy nevetsé
ges; fenséges vagy kicsinyes irá
nyaival, eredményeivel egyetem
ben.

Mint vérbeli protestáns, nem 
vallom a jezsuiták („a cél szentesíti 
az eszközt“) elvét, de azért úgy 
vélem, legjobb lesz először a nő
nevelés célját megállapítanunk s 
csak azután kutatnunk a célra
vezető eszközök után.

A nőnevelés egyetlen célja, hogy 
a nő: a hitvestárs és családanya 
magasztos hivatásának megfelelhes
sen. Csakis ezt az egyetlen, igazi 
célt lehet és kell szolgálnia a he
lyesen értelmezett nőnevelésnek.

E célmegállapítás feltétlenül he
lyes, de — ha nem mondják is, 
tudom, hallom a szánó mosollyal 
kísért ellenvetést — kivihetetlen, 
elérhetetlen s csak akkor érne va
lamit, ha a nőnevelést feltétlenül 
biztosan követné — a férjhezmenés. 
Ez tagadhatatlanul nagyon alapos, 
nagyon tiszteletreméltó ellenvetés. 
E mellett egy kicsit meg kell áll
nunk. Azt az elszomorító tényt, 
hogy az intelligens középosztály 
leányai igen nehezen tudnak férj- 
hezmenni, nem foghatjuk rá, mint 
napjaink annyi más nyomorúságát, 
a világháborút követő erkölcsi zül- 
löttségre, mert ez úgy volt — már 
a világháború előtt is. Oka pedig

ennek a világháború előtt is, után 
is — bocsánat a kellemetlen igaz
mondásért — épen a helytelen nő
nevelés volt elsősorban. A dolgok 
természetes rendje azt követelné, 
hogy a mérnök, tanár, ügyvéd, 
orvos, hivatalnok leánya úgy ne
veltessék, hogy majdan ugyanilyen
féle hivatalnok, tisztviselő felesége 
legyen.

Így nevelődnek-e leányaink ? 
Fájdalom : nem !

Kissé talán túlzott, de nagyjá
ban igaz volt egy szellemes uri- 
asszony következő megállapítása: 
Urileányainkat üvegbura alatt ne
velik, mint valami melegházi exo- 
tikus növényt. Ha azután egy szép 
napon megjelenik egy frakkos úr, 
hozzáadják s most már „boldogulj, 
szegény leány, az életben, — ha 
tudsz“. Egy finom lélek elkesere
désének ezen virágos kifejezését 
prózai szabatossággal így fejezhet- 
nők k i : A leányokat nem a gya
korlati élet követelményeinek meg
felelően nevelik. A szülői elfogult
ság ugyanis igen-igen hajlandó 
leányában „tündérkét“ látni, s úgy 
neveli, mint akiért el fog jönni a 
mesebeli herceg. A mesebeli her
ceg azonban természetesen nem 
jelentkezik, de nem jelentkezik a 
kezdő hivatalnok, a szerény dip
lomás kérő sem, szintén természe
tesen, mert nem mer a túlzott igé
nyek kielégítésére vállalkozni.

A mogorva agglegény s a sze
szélyes vénleány egyaránt sivár 
képét most nem rajzolva, csak azt 
állapítom meg röviden, hogy mi 
történik az így nevelt leánnyal ter
mészetes rendeltetése, a házas élet 
körében. Vagy, számolva az élet 
kényszerítő körülményeivel, min
denféle mesterkedéssel, ügyes ala
koskodással igyekszik létét bizto
sítani, türhetővé tenni s eközben

kénytelen elsajátítani a konvencio
nális társadalmi hazugságok egész 
légióját; vagy megmarad asszony 
korában is abban a belenevelt il
lúzióban, hogy őt valami különb 
illette volna meg s félreértett, félre
ismert, boldogtalan áldozat, martír- 
asszony lesz belőle egész életén át. 
Állításaim illusztrálására példát 
nem említek, de tessék tisztelt is
merőseik körében figyelő szemmel 
széttekinteni, találni fognak, sajna, 
eleget.

E tarthatatlan állapot ellen küz- 
denünk kell s itt kapcsolódik bele 
a nőnevelés kérdésének a megol
dásába hathatós segítőeszközül a 
mi evangélikus világnézetünk. A 
protestantizmus lényege: hogy nem 
ismer képmutatást: a protestáns nő
nek tehát nyíltan őszintének, termé
szetesen egyszerűnek kell lennie; 
továbbá a protestantizmus nem 
borúi le emberi tekintélyek előtt: 
a protestáns nőnek tehát nem sza
bad saját józan belátása ellenére 
a társadalmi szokások előtt rab 
szolgaként meghajolnia, sőt épen 
mert a protestantizmus lényege 
szerint küzd, harcol a lelkiismeret 
szabadságáért minden lelki zsar
nokság ellen, a protetáns nő küzd
jön, harcoljon még a legnagyobb, 
a mindenhatónak hirdetett: a divat 
önkénye ellen i s !

Jól tudom én, hogy az egyes 
ember küzdelme az egész világ 
ellen meddő szélmalom-harc lesz, 
de ha például a szegedi evangéli
kus leányegylet tagjai összefognak 
s először maguk közt teremtenek 
igazi, őszinte, puritán protestáns 
szellemet, azután — majd meglás
sák — hatásos, üdvös lesz a m ű
ködésük nemsokára kifelé is ; ha 
ezt az evangéliomi világnézetet fej
lesztik ki önmagukban s erősítik 
egymásban: akkor nemes egysze-

ülvassuk és terjesszük a Harangszót!
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rűségében virágzó, áldásos lesz ez 
az egyesület, melynek tagjai fáj
dalom nélkül le tudnak mondani 
minden céltalan, üres hivalkodás
ról. Az élet megpróbáltatásaiban 
nem roskadnak össze, hanem pro
testáns hívő lélekkel, Istenbe ve
tett, rendületlen hittel megállanak, 
az élet örömeit pedig, mint a jó 
Isten áldásait, derült kedéllyel tud
ják élvezni; végül boldogságot su
gárzó központjai leendenek annak 
a szerény családi körnek, melyet 
az Ég önneveltségük méltó jutal
mául bizonyára ki is fog számukra 
rendelni.

A reverzális.
Irta: Szuchovszky Gyula.

Bizony átkozott az én életem. . .  
Testvér, a lelki keserűség elrontja 
nappalaim és éjszakáim minden izét...

Ezekkel a szavakkal fogadott Kis- 
szebeni Tihamér, egykori jóbarátom. 
Maga is meglepődött, csodálkozásá
nak kifejezést is adott, hogy mégis 
meglátogattam. . .

Mert régi idők őta üzengetett. Irt 
bánatos leveleket. Minden sora lel
kének tusakodásáról beszélt. A betűk 
szinte kiabálták Tihamér barátom 
lelkének fájdalmát. Hallottam — lel
kem szeizmográfja vezette — a han
got ; olvastam az írás t: Jöjj! Szeret
nélek látni, szeretnélek látni, szeret
nék Neked, a papnak, a jóbarátnak, 
a megértő testvernek, egyet és mást 
elmondani.

Lélekharang.
A Lét, miként sötét megnemértés 
Öleli át a mindenség szívét,
S az érte küzdő, élni vágyó pontok : 
Meteorként, letűnve haltnak szét.
— Mint éjszakán átsuhanó fénysáv: 
Körülvevén az éji bogarak —
S  vad zsongással. . .  a fény körből 
. . .  Holtan lehullanak . . .

Az arénán, fáradt viadorok 
Sóhajtanak a nagy Zsarnok felé!
S  az élei; mint kegyetlen, vad Caesar, 
A gladiátort elnyelé.
Aztán a nagy éjszakából 
Előcseng egy méla hang,
Valahol hívón zokog,
Sir a lélekharang! . . .

TAKÁCS ELEMÉR.

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. (20)

Alfréd gyönyörködve hallgatta a tiszta, 
csengő hangon zengett dalokat. S az egyik
nek elhangzása után felkérte a karvezetőt

És én nem mentem. Nem azért, 
mintha megkeményítettem volna szí
vemet, hanem mert másutt is volt 
baj, másnál is sajgott a seb, másnak 
is van szüksége az alázatos szóra, 
testvér beszédére. . .  Üzentein, meg 
írtam is : Vagyonos vagy, egészséged 
van, fiatal a feleséged, aranyos kis 
fiad van, hat mit kívánsz még? Test
vér, hisz’ te csak ezek után futottál 
az életben és ezt mind elérted I Ha 
vágyaimat, — miket álmatlan éjsza
kán, a néma csendben nagy hányko- 
lódás között elgondolok — cíak egy 
bizonyos időre is elérhetném, hát én 
boldognak mondanám magamat!

Egy darabig aztán megnyugodott. 
Számlálta aranyainak sokaságát.Mérte 
a maga által emelt pepirborjű ma
gasságát . . .  Majd megint könnyel
műen szórta a leglebetetienebb dol
gokra . . .

Hónapok múltán újból megindult 
a levelezés. Szaggatott mondatok, 
türelmetlen kifejezések jöttek barátom 
levelében Nyugodtságra intettem írá
saimmal. Megírtam őszintén egy al
kalommal, hogy elsőbben is saját 
híveimet kötelességem szolgálni. Erre 
feljött személyesen, épp’ vidéken vol 
tani akkor. Zúgolódó levelet keptam 
tőle. Elfogultnak nevezett, figyelmez
tetett az Evangé'iotn szeretetére és 
arra, hogy egyik előbbi levelemben 
azt írtam, hogy »Isten országa sem 
miféle korlátot nem ismar!«

Később nyugcdíabb hangon leve- 
lezgettünk. ő lelki szükségből, én 
kötelességből. Sok mindent feltárt 
írásaiban, hogy jönne ő, minden aka-

s az énekkar tagjait, ismételjék ezt a lelket 
megragadó szép dalt, amely első ifjú-ága 
emlékeit újítja fel, azon ünnepét, amelyen 
elö3zőr hallotta ugyanezt egy nagy városi 
jeles énekkar eladásában. Örömmel telje
sítettek óhaját. Alfréd az iskolából kijövet 
megindultan fejezte ki köszönetét a növen
dékek s a leányénekkar haladásának be
mutatásáért.

— Üdvözlöm Karol in kisasszony annyi 
akadályon kivívott diadala alkalmiból. Egy
úttal azonban azon meggyőződésemet is 
kimondom, hogy nagy mértékben bírja azon 
ieiki varázs erőt, amely a pusztaságot szép 
viránnyá, a tüskés csipkebokrot Hatos vi
rágaival vonzó rózsatövé tudja átváltoztatni. 
Sok munkába kerülhetett e vad csemetéket 
nemesb érzelmek beoltásával helyes irány
ban tovább fejleszteni s az egyszerű, de 
most már kedves, illedelmes fehépesü in
dián hajadonokat az éneklésben ennyire 
jártassá tenni, de az eredmény szívemelő. 
Az élő hittel állhatatosan folytatott munkát 
méltán kiséri a feladat hü teljesítésének 
édes tudata, a lelki öröm.

A lelkészlakba betérve így folytatja:
— Szíveskedjék kisasszony ezen össze

get — 160 dollárt — az énekkar tagjai 
között bölcs belátása szerint felosztani. 
Éneklésük nekem nagy örömöt szerzett,

dályt le is küzdene, csak a kis fia. . . ,  
azt nem hozhatja a hidegben, azt 
nem hagyhatja el egy pillanatra sem... 
Nem bizhatja még a gyermek any
jára sem ... Kemény hangon köve
telte most már, látogassam meg én. 
»Szeretnék tekinteted melegében csak 
még egyszer sütkérezni. És attól meg
gyógyulni. Ha nincs megbocsátás — 
hát végleg elpusztulni 1« . . .

Így írt. Félretettem mindent és fu
tottam a pályaudvarra. Csak már, 
amikor robogott velem a vonat a 
csongorádi mezőségek felé, kezdtem 
gondolkodni. Helyeseltem gyors el
határozásomat. Mennem kell. A Krisz
tus nevében. A békesség és szeretet 
jegyében Emlékeztem, ha valakinek 
megbocsátjátok bűneiket a földön, 
meg lesznek azok bocsátva a meny- 
nyekben i s . . .  Aztán néhány pilla
nat alatt végiggondoltam barátommal 
való ismeretségemet is. Tihamér, 
sokszor gondoltam Rád is — sóhaj
tottam. És láttam ót, mint 18 éves 
fiút, amikor nagy lelkesedéssel a jogi 
pályára lépett, mindenkivel jót tenni, 
mindenkinek okosat tanácsolni.. ,  Én 
előbb lettem készen. Sokat beszélt a 
»káposzta fejek«-rői. Falusi helyemet 
azuián el is hagytam. K-sőbb nagy 
városban találkoztunk. Pontosan el- 
járogatott istentiszteleteimre. Napon
ként, ha éjfélkörüi is, találkoztunk. 
Mindig volt egymáshoz mondaniva
lónk. A »szív ügyeket* mással meg 
nem osztottuk volna. El-elkísért te
metéseknél, szegény látogatásokat kü
lönösen szerette; nem félt megsimo
gatni a bozontos hajú, maszatosképü,

fogadják fáradságuk szerény jutalmául.
— Kedves tanítványaim nevében köszö

netté! fogadom. Mindeniknek van egy, vagy 
más ruhadarabra szüksége, azért e szives 
megemlékezés' reájuk nézve nagy jóléte
mén V'.

Ebédre M ;ri hívta meg e napon a ven
déget CHv. rtonékkal együtt. A díszesen te
rített ászt ura izieres jó ételek kerültek. 
Alfréd e szavakkal nyilváníija e ismerés ét:

— Mari húgom, te itt az indián telepen 
is nagyvárosi lakomával fogadod vendé
geidet.

Örvendek, ha szerény ebédünket jónak 
találod. Csakhogy ez nem az én érdemem, 
hanem azé az áldott j'ó Ediihé, ki annyi 
finom éíeineműt, csemegét küldött, hogy 
még a holnapi menyegzői ebédnél is alig 
jui hely az itt előállítható éíe eknek.

— Titeket csakugyan ritka testvér sze
retet köt össze. Te kész volnál minden 
pillanatban é tedet adni érette és ő is ak
kor boldog igazán, ha neked örömöt sze
rezhet.

Alfréd megkérdezte Károly tolmácsolá
sával Sasszem főnököt, hogyan tanulták 
meg sátorában Hajnalcsillag és Napsugár 
így szeretni egymást ? A főnök rövid gon
dolkodás után igy válaszolt:

— Én csak annyit tudok, hogy én és
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rongyos ruhájú, mezítlábas ucca- 
gyerraekeket. Egy alkalommal vagy 
tizet fürőszteni vittünk. Mennyire 
örült, a költségeket 6 fizette. Máskor 
meg vitám támadt a kávéházi már
ványasztalnál. Egyik ismerős fiatal
embert, kiről tudtam, hogy hitsorso- 
som, megké, deztem : volt e templom 
ban ? Minek ? mondotta Hát csak 
azért, mert a vasárnapot meg kell 
szentelni I feleltem Azelőtt tiszta ru
hát váltottam vasárnap — válaszolta, 
— de most már azt sem teszem. . .  
Tihamér erre a botor beszédre, meg 
a többiek gúnyos mosolyára annyira 
dühbe jött, hogy az összesek inzul- 
tálásától alig tudtam visszatartani 
Majd körünkbe vettük a különben 
jónevelésű, de »Isten« re, »hazá«-ra 
káros társaságba ke:ült egyetemi hall
gatót és a vége: kijelentette, ott
hagyja pályáját és eljön közénk, lel
kész akar lenni, szolgálni akarja a 
legszentebb ügyet. Egyet kötött ki 
csupán. Nem Magya országon ta
nulni. Nemes patrónu-uok lehetővé 
tette. . .

.Tihamér, mikor először orgo: ál 
tál, de örültem iA, hogy még köze
lebb jutottál Istenhez. Aztán engem 
is tanítottál Vezetted az ujjaimat. . . 
Együtt olvastuk a Bibiiát Te hall
gattál. A. ágostai hitvalláshoz külö
nösen is ragaszkodtál...

Magam elolt láttam azt a jelene
tet, mikor búcsúztam tőletek a vidéki 
nagy városból. O ak te tudtad szí
vem szándékát s e.gyam meggyőző
dését: Lutherániánkért .öbbet lehe
tek, ha elhagyom pályámat. . . Te
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az asszony mindkettőt egyképen szerettük, 
semmi különbséget nem tettünk közöltük. 
Azt gondoltuk, hogy szülői szeretet nap, 
amely mindenik gyermekét ugyanazon su
garával melengeti. Tőlünk ők csak szere- 
tetet tanultak, lehet, h így ez szoktatta őket 
oly nagy ragaszkodásba egymáshoz.

A jó, Ízletes ebtd  után Alfréd, a lel
kész és Károly hossz bb erdei sétára in
dultak. Owertonne leányával visszamaradt 
Marinak a mennyegzői ebéd elkészítésénél 
segédsezni. Karvaly és Agyaras néhány 
fiatal társukkal összebeszéite«-, hogy Haj- 
na csillag és Jobbkéz egibekelési lakomá
ját valamivel ók is gazdagítják. Egy távo
labbi erdei patakból pisztrángot, a köze- 
Itbbi folyóból kecsegét, csukát, az erdőből 
pár fiatal őzbakot es több vódmaiacot hoz
tak s átadtak Maiinak s vőlegényének azon 
kéréssel, hogy fogadják szívesen mint tisz
teletük s szeretelük Jelét. A szép zsák
mányra tekintve, Ovvertonné így szól:

— Most igazán a gazdagság hoz ben
nünket zavarba. Nem a vendégek számára 
kell enni valóról gondoskodnunk, hanem 
a dús lakomához még vendégeket keres
nünk.

Az esküvő a kitűzött időben megtörtént 
az imaházban. Tanukul Károly két törzs
főnököt kért fel. A két koszorús leány a

Szeretlek Istenem!
„Szeretlek ó fényes sugár“ 
így szól korán a föld,
Ha a hajnal szűz mosolya 
Erdőt, ‘mezőt betölt.

„Szeretlek!“ suttog a virág 
A harmatcsepp felé,
Mely kebelét, zöld levelét 
Gyöngysorral ékité.

„Szeretlek én, te mély tenger!“ 
Cseveg a futó hab,
Mikor a mély tengerre lél,
S  mohón belé olvad.

„Szeretlek ó szép, csendes é j!“ 
Súgják a csillaguk,
Midón az éj szárnya alól 
Szemök fel-fel ragyog.

„Szeretlek!“ igy zümmög a méh, 
Virágkelyhet ha lát,
S  az'illatos mézkamarát 
Vígan kutatja át.

„Szeretlek hős, árnyas berek!“ 
Dalolja a madár,
Ha rá puha fészkében olt 
Kicsiny családja vár.

„Szeretlek!“ cseng a gyermekajk, 
Mikor örömteli 
Piciny keze a jó anyát 
Forrón átöleli. . .

Szeretni vágy minden, mi él,
Szeretni lángolón,
Mert érzi, hogy a szeretet 
S  a boldogság —- rokon.

női énekkar két tagja, két derék indián 
hajadon nemzeli festői öltözetben. A lelki 
atya, ki most végezte a telepen a keresz
tyén szerta-tásu első esketést az imater
met megtöltő indián közönség előtt rzép 
beszédet mondott. Meglátszott az arcokon, 
hogy az egész szertartás mély hatást tett 
a hallgatókra. Sasszem kijövet nem is tit
kolta a. on véleményét, hogy két év múlva 
nem is tartanak itt többé regi indián mó
don mennyegzőt.

Az esküvő után a meghívottak vissza
mentek a menyasszony lakására, hol há
rom asztal volt az udvar árnyas fái alatt 
felterítve. Az ételek, melyeket az erre már 
előbb Mari ál ai betanított indián koszorús 
leányok hordoztak körül, mind igen ízlete
sek voltak. Alfréd mindenik fogás:ól elis
meréssel nyilatkozott. Mikor pedig a finom 
vadmalac pörköltre, pecsenyére, a pompás 
halakra került a sor: nem titkohaíta el 
csodálkozását.

— Az én Mari húgom, itt a vadonban 
is valóságos iukullusi lakomát rendezett.

— Igaz, — jegyzi meg a lelki atya — 
ennél jobb ebédet sem a városban, sem 
vidéken nem kívánhat az ember.

— A dicséret nem engemet, hanem a 
nénit és Karolint illeti. Ők voltak szívesek 
ma a konyha vezetést elvállalni.

S  mert iidvadó boldogságom 
Én csak benned lelem,
Azért Atyám , ez hó imám:
„ Szeretlek Istenem! “

PUSZTAI JÓZSEF.

láttad lelkem vergődését, amikor a 
hónap 26 ik napján bejelentettem 
principálisomnak: holnap pedig nem 
jövök be. . , Megyek haza — vég
le g ... Nem félek az élettől. Érzem, 
hogy velem van az Isten ... Menny
asszonyoddal kijöttél az állomásra, 
voltak mások is, kik szerettek, kiket 
ma is szeretek. . .  Már indult a vo
nat, jövendőbelid megkérte az állo
másfőnököt, ki leintette a vonatot s 
én tovább bajlódhattam a csomagok
kal, mójd elkészülve, veled csókot 
váltottam, a többiek a kezemet fog
ták s a megindult vonatra feltettem 
a lábam ... Még két óra múlva is 
könnyeztem Az utasok nem értették, 
bár nagy tisztelettel voltak irántam, 
a könnyeket hullató, fu'doklóan zo
kogó férfi i ánt. Tehetetlen voltam 
magammal... Szolnokon egy vígke 
délyü urinő szállt fel s az valahogy 
megvigasztalt. Sokszor gondolkoztam 
azokon a könnyeken. . . Sokszor su
sogtam éjszaka a nevedet...  fajt na
gyon, hogy nem hallgattál rám. Pe
dig magadnál is jobbéin ismertelek. 
Amikor bebizonyítottam, csóváltad a 
fejedet. Nem hitted. Figyelmeztette
lek: ne vedd e l . . .  A tekintetében 
van valam i... Melység, vagy titok
— kifürkészhetetlen. Nem látom nála
— az evangélikus leányoknál oly

Az Edith által küldött pudking, váloga
tott csemegék is igen szíves fogadtatásra 
találtak. Italul citromos cukrozott viz, édes 
málnaszörp szolgált szódavízzel. Szeszes 
ital — bor, pálinka, az indiánok által úgy
nevezett , tüzes viz“ — a kapitánynak szi
gorú ellenőrző t rendelkezése folytán ki 
volt zárva a telepről.

Köszöntök is hangzottak. Károly a tá
vollevő, mindenki által szeretett Napsugárra 
emelt poharat — rövid, de megható beszéd
dé*. Ekkor Alfréd állott fel s meleg sza
vasban üdvözölte az új házaspárt, felkö- 
szöntöíte a lelki atyát, ki életét önzetlen 
fáradozásával az indián nép boldogítására 
szentelé. Arra hívja fel a törzs jelenlevő 
tagjait, hogy hálás szeretetükkel törekedje
nek jólíevöjük életét derültté, boldoggá 
tenni. A beszédet Károly tolmácsolta s a 
társelnökök felállva tisztelettel nyújtának 
jobbkezet s megújíták fogadásukat, hogy 
ők a jó lelki atyának igaz hívei maradnak.

Az ebéd végén bejött Karolint így fo
gadja Alfréd:

— Tegnap zenei szép tehetségéhez, az 
énektanításban bemutatott ritka eredmény
hez gra uláltam, most bámulattal adózom 
konyhavezetői művészetének is. Nem va
gyok Ínyenc, de meggyőződésem, hogy az 
ízletes ételkészítés a nőnek — lakjék pa-
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könnyen tapasztalható nyíltságot, 
őszinteséget, igaz, bensőséges jósá
got és az élet minden bajára gyó
gyító balzsamként ható megértő sze- 
re te te t... Hónapok múltán lett előt
tem nyilvánvalóvá a búcsúzáskori 
nagy fájdalmam. . .  a velem való sza
kítás megérzése volt az. Leveleimet 
visszaküldetted azzal, »nem fogadja 
el«. Vagy talán Te nem is tudtál 
róla ? . . .

Azóta csúnya 6 esztendő telt el. 
Némi változáson magam is átestem. 
Az utóbbi viselkedésemet durcásság
nak, lelketlenségnek, istentelenségnek 
fogod bélyegezni. Gondolkoztam. Há
zadhoz én nem mehettem.. . Ev. lel
kész, olyannál, ki gyermekeit eladja, 
őseinek hitét, kik a reformáció első 
idejétől ev.-ok voltak — megtagadja, 
annak házába nem teheti be a lá
bát. . .  Most is ez a meggyőződésem, 
hogy mégis jövök, az Ur Jézusnak 
köszönheted. Legjobb Barátodnak, 
aki velem, veled szövetséget akar 
kötni.

Már gyalogszerrel bandukoltam a 
tanyák között s gondolkoztam azon, 
mivel is köszönök be, megeléged 
jem-e kézszorítással? A 6 esztendő 
előtti bibliaolvasás félbemaradt, meg
jelölt helye ügy meradt a Bibliám
ban. hisz’ azt folytatnunk kell m ég.. .  
Uram, az ő nyomorúságokban keres
tek Tégedet. . .  Itt maradt félbe. Em
lékszem, utána sétálni mentünk s ne
hezen értetted meg — akit szeret, 
megostoroz az Ú r!. . .

Már nagyon közeledtem a bará 
tóin tanyájához.. .  Síinte verej ékez

lotában vagy gúny hóban — mindig tiszte
letre méltó érdeme. Ezzel neveli családi 
otthonának vonzó erejét, őrzi férjének jó
kedélyét, egészségét.

E pillanatban Owerfonné lép hozzá s 
halkan értesíti, hogy a koc-is, ki fogatával 
már itt áll kérdezted, vájjon kifogjon-e, 
vagy még várjon, de ez eselben nem ér
kezhetnek a városba a kitűzött időié.

— Okvetlen mennem kell — szól Al
fréd. Ez a kedves i> dián menyegző annyira 
leköt, hogy az emberrel majdnem a köte
lességét is elfelejtett. Lelki atyám, bevallom 
egykor cn is gyű öltem a vad indiánokat, 
én is sürgettem ellenük az irtó harcot, és 
most oly vidáman érzem magamat közöt
tük mint & legjobb barátok köreben E vál
tozás is azon einberszeretet hatalmára em
lékeztet, amelytől vezetve Vilmos sógorom 
ide jött s békére szoktatta e népe! s atnely- 
lyel oly áldásosán munkálkodott lelki atyám
mal együtt.

Tisztelendő asszony s Karolin kisasz- 
szony fogadják mégegyszer köszönetemet 
a szives vendégszeretetért. Ha utam erre 
hoz, legyen szabad ismét házuk ajtaján 
kopogtatnom.

Meleg búcsút vett Sasszemtől, nejétől 
és az indián vendégektől. Kezüket meg
rázva adta értésükre, hogy ő is jóbarát,

tem a bekövetkezendő dolgok miatt. . 
Hogy’ lesz, mint lesz? Istenem — 
sóhajtottam — nekem ez ügyben 
nincsen akaratom ! . . .

További További A szép vetésű 
táblák közül lódobogás hangzik. A 
paripa úgy vágtat, hogy szinte fél
nem kell az elgázolástól! Egyszerre 
csak megáll. Gazdája eldobja a kan
tárt s fut felém. Magam is leteszem 
táskámat s összefutnak ölelő karja
ink, majd sírunk mindkettőn. . .

Hív tanyájába. Minden elkészítve 
számomra, ismeri még szokásaimat... 
De nem erőszakoskodik... Testvér! 
Nem mehetek a lakásodba... A re- 
verzális miatt. ..

Könnyek között ömlik ajkáról a 
beszéd: átkozott az én életem. . .  
Őseimet látom mindig magam kö
r ü l . . .  Eljöttél. . .  Sokszor még eb
ben is kételkedtem. . .  Nem írtál! . . .  
A találkozást mégis így képzeltem 
el — a régiek u tá n .. .  A reverzá- 
l i s . . .  — te megértesz és megbocsá
ta s z . . .  A gyermekemet én tanítom, 
semmit nem engedek a nyakába 
akasztani.. .  Én fektetem, én ébresz
tem. . . Én imádkozom vele. .. A int 
megnő, Németországba kiküldőm... 
Beteg vagyok... Gondolsz e rá, ha 
már nem lennék... Fényképedét ál 
landóan mutogatom... Szeret ő is 
T éged ... Testvér, fáj az élet na- 

.gyón .. .  Azt írtad, hogy más boldog 
volna helyzetemben Kicserélném a 
kunyhó lakójával i s . . .

Aztán szóltam én, kezét a kezembe 
tartva: nem vigasz ta h i jöttem, hisz’ 
beszédemmel csak mélyebbre hasi

ki az indián testvéreket szereti és ezután 
is ellátogat hozzájuk Mari s Káro y szál
lására kísérték, hogy a csomagolás gyorsan 
végei érjen Az utolsó percben Alfred egy 
százdolláros bankjegyet e megbízással ad 
át Marinak:

— Ötven dolláron végy valami ruha 
kelmét a két derék koszorús leánynak kik 
a vendégasztalnál oly ügyesen, szépet) fel
szolgáltak. Ölven dolláron pedig te végy. 
Károly, valami hasznos munkaeszközt, vagy 
más oly házi szereket, amelyekre legna
gyobb szükségük van azon érdemes indiá
noknak, akik a menyegzőhöz vadat, halat 
szereztek be szívességből. Legyen ez ado
mány szolgálatkészségük jutalma.

A kocsihoz mértét Mari e kéréssel for
dul Alfrédhez:

— Add át szívünk üdvözletét kedves 
szüleidnek, Edithnek, ha az utazásból visz- 
szajön mondd meg, hogv cpedve szomja
zom a hir után, amely róla siói. Örven
deztessen meg levelével.

— Légy nyugodt, amint haza é r : az 
lesz az első doiga. Ő is nehezen lúd nálad 
nélkül élni.

Mari s Károly megölelve, életükre Isten 
áldását kérve felült s a kocsi elrobogott.

(Folyt, kör.)

tanám a sajgó sebet, csak látni akar
ta lak ... Jelezni akartam, hogy rám 
számíthatsz minden bajodban, Mást 
mondani nem tudok: ha látod tekin
tetemben az őszinte megértést, hát 
vigasztalódj és nyugodj m eg ... Ne 
menj bírósághoz. . .  A jó Isten majd 
eligazítja.. . Ne zúgolódj I. , .  Békülj 
meg önmagaddal és várj * türelem
mel . . .  Keresd Istent, olvasd az írá
sokat és minden megoldódik. Erő
sítsd a hitedet. Erősítsd Isten-hűsé
gedet. Ebben neveld a gyermekedet 
is. Testvér, én szeretlek... A gyer
mekedet i s . . .  Isten veled 1 ...

A te Istenednek nevét 
hiába ne vegyed.

1. Áldjatok és ne átkozzatok!
(Róm. 12, 14.)

Egy utas meghallja, amint egy ifjú 
utitársa Isten nevét karomolja. Feléje 
fordulva fájlaló, komoly tekintettel 
méri végig ezért az ifjút, ki ezt észre
véve, mentegetődíni igyekszik.

Utas: (komoly, de gyengéd han
gon) Melyen bánt és nem tudom sző 
néikül megállani, ha Isten nevét meg 
szentségteíeníteni hallom. Istennek, 
az én mennyei Jóltavőmnek köszön
hetek mindent, amivel csak bírok s 
azért az Isten neve előttem szent.

Ifjú: Ó én csak meggondolatlan 
voltam és nem gondoltam semmi 
rosszra.

Utas: (barátságosan.) Elhiszem ; 
de a Teremtő azt kívánja mindenki 
tői, hogy ez Ő tiszteidére és Vele 
szemben való kötelességeinkre min
denkor gondoljunk. Meggondolatlan 
ság nem menti a bűnt.

Ifjú: Beismerem, hogy nem szük
séges, sőt nem is illő az ilyen kife 
jezések használata. Kérem, ez nálam 
csak rossz szokás.

Utas: Ez sem jobb mentség az 
előbbinél. Mondhatjuk-e mi Istennek: 
Azért szentségtelenítetiem a Te ne
vedet, mert ez szokásom ? Rossz 
szokás felvételére senkit sem kény 
szerítenek és ha tudjuk és ismertük 
hibáinkat és továbbra is megtartjuk 
azokat, csak növeljük bűnünket.

Ifjú: Igaz; belátom, hogy helyte
lenül cselekedtem, azért bocsásson 
meg, kérem 1

Utas: (az ifjúnak, kiben a jó ér
zés még megvan, szívélyesen kezet 
nyújt.) igen örülök, kedve, barátom, 
ezen nyílt és őszinte vallomásnak, 
de mivel az Istent bántotta meg, 
azért csak Ö bocsáthat meg. Én ta-
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pasztalatbdl tudom, hogy Isten vég
telenül türelmes, kegyelmes és kö
nyörületes és — »ha megvalljuk a 
mi bűneinket, hív és igaz az Isten, 
hogy megbocsássa nekünk a mi bű
neinket.« (I. Jáo. 1.9.) »A Krisztus 
pedig megváltott minket a törvény
nek átkától, mikor miérettünk lett 
átokká.« (Gál. 3.13.)

Ifjú: Hálásan köszönöm, urem, 
hogy ebben a dologban oly barátsá
gosan felvilágosított. Soha többé nem 
káromkodom és Isten nevét hiába 
soha nem veszem ezután 1

Utas: Ez szép és jó elhatározás, 
ha alázatos bizalommal hiszi is Is
ten megbocsátó kegyelmét. S ha vét
kének bocsánatát — mely Krisztus 
ártatlan vére által megszereztetett — 
elfogadja, akkor a Szentlélek vele lesz 
s ad erőt, hogy többé ne káromkod
jék és kerülje a bűnt. — Isten önnel 1

2. Azt hiszed, hogy károm kodni 
szükséges ?

Huszárszázados: (egy papnak pa
naszkodva.) Tisztelendő atyám, egy 
vezénylő tisztnek már csak azért is 
nehéz jó keresztyénnek lennie és Is
ten parancsolatait megtartani, mert 
lehete len a huszárt káromkodás nél
kül rendre és fegyelemre szorítani

Lelkész: De hiszen én ismerek 
egy tisztet, aki nem káromkodott és 
emberei mégis hajlottak szavára.

H. százados: (felkiált.) Igazán? 
ki volt az az ember, attól nekem ta
nulnom kell.

Lelkész: Az az ember — egy ró
mai százados volt K«pernaumban. 
Rövid és nyájas szavakkal vezényelte 
az a századját. Az egyiknek azt 
mondta: jöjj I — és az jött. A má
siknak azt mondta: menj 1 — és ez 
ment; a harmadiknak: tedd ezt! — 
és azt tette. — Azt hiszem, ha a 
római hadseregben, pogány katonák 
közt ez lehetséges volt, akkor a ma
gyar hadseregben, keresztyén kato
nák közt épűgy lehetséges lesz 1

Hutflesz Endre.

Harangavaíás s Lüther-Társasági 
ünnepély az ózdi ey. egyházban.

Sokáig emlékezetes szép ünnepálye volt 
az ózdi. ev. egyháznak januar 25-én. Ekkor 
adta át magasztos rendeltetésének a hábo
rúban eirekviráit harangja helyett beszer
zett új harangját. Festői menetben, magyar 
ruhás, gyönyörű mentés bandériummal az 
élen, me.y mintha régi magyar vitéz idők
ből elevenedett volna meg, négy szürke
lovas kocsin magyarruhás lányok között

hozatta s kísérte be az állomásról az egy
ház az új harangot. A templom előtt Csapó 
János egyháztanácsos, a bandérium lelkes 
megszervezője, prológust mondott, Tóth 
József alesperes imádkozott a harang fö
lött, mire Qeduly Henrik ev. püspök egy 
e célra készített, nemzeti szir.ü szalaggal 
feiékesitett díszes kalapáccsal kiütötte az 
első három hangot a harangból az Atyá
nak, Fiúnak és a Szentlélek Istennek ne
vében. A lelkészi kar áldó éneke után fel
húzták a harangot. Megszólalása után be
vonult a közönség a templomba, amelyet 
oly zsúfolásig megtöltött, hogy sokan kinn 
is rekedtek.

A templomban Weiszer Ernő hernád- 
vécsei lelkész imádkozott, Geduly Henrik 
püspök pedig Jeremiás 22.2». drámai lük
tetésű igéjének alapján mondott mély gon
dolatokban ga-dag beszédet a harangról 
mint Istennek üzenetéről. Túróczy Zoltán 
helyi leikés/ pedig a harang beszerzésének 
történetéi, feliratát s hivatását ismertette. 
A művészi elemet Joób Sándor kántor 
„Miatyánk*-ja képvise te, amelyet a szerző 
vezénylése mellett adott elő precíz kidol
gozásban a vegyeskar. Főpásztori ima s 
áldással és Himnusszal ért véget az épü
letes szertartás. Utána félóráig a harctéren 
elesett s idegenben elhunyt hivek emlékére 
szóltak a harangok. Sok szívben újultak 
ki behegeded sebek s a szemek könny- 
fátyolán keresztül sok lélek előtt elevene
dett meg harangzúgáskor a fájdalmas múlt.

Délben negyven terítékes ebéd volt, 
melyet a Rima-Murányi Társulat adott az 
egyház magas vendégeinek íiszleletére.

Délután 5 órakor hívogattak először 
együtt a szépen összhangé harangok a 
templomba, ahol „Lu her Társaságai ün
nepély volt. Abaffy G. u'a hitoktató fenn- 
kőlt imája után Záhony János énekelte el 
Schubert „Mindenható*-ját hatalmasan 
Szedlák Gábor simuló kíséretével. Az ün
nepély középpontja Duszik Lajos miskolci 
lelkész, a Luther Társaság kiküldöttjének 
előadása volt, aki „Renaissance és refor
máció“ címen az evang. egyház értékeinek 
kiemelése mellett egymás megbecsülésére 
s a magyar haza szolgálatában való együtt- 
müködesre buzdította a felekezeteket. Elő
adása után a vegyeskar ad a elő Joőb S. 
kántor vezetésével dr. Kováts Lajos „N.‘gy 
vagy te Isten“ c. szerzeményét, finoman 
érvényesítve a mű egyszerű szépségeit. 
Utána Joób Olivér szavalta el bátran, talpra
esetten Reményik „Az óriás“ át. Majd Gó
lián Rezsőmé énekelte el szívhez szólóan 
az ö szívből jövő meleg hangján azt, amit 
mindenki vele érzett, hogy „Az Úrnak napja 
ez“. Szedlák Gábor ki érete adta hozzá a 
szép hangszereiési aláfestést. Ligeti Ede 
sajokazai lelkész lelkes imája s közének 
zárta be a szép ünnepélyt.

Az ózdi ev nap mely már 24-én este 
kezdetét vette a Ligeti Ede sajőkazai lel
kész által végzett esti istentiszteleten, sok 
egyházi kiválóságot hozott az egyházközség 
körébe. Ott voll Geduly Henrik püspökön 
kívül dr. Zelenka Lajos egyházkerületi, 
Lichtenstein László egyházmegyei felügyelő 
s több lelkész, kiket az egyházközség a 
pulnoki állomáson üdvözölt, ahol ugyanis 
az egyház területére léptek. Tevékeny részt 
vett nemcsak az ünnepségen, hanem a ha
rang beszerzésében s az ünnepélyek elő
készítésében is Zorkóczy Samu vezérigaz
gató, az ózdi ev egyház felügyelője. Ott 
volt a teljes gyári es bányaigazgatói kar 
is és jói esett látnunk a vidéki hívek sok 
áldozatot jelentő és törődéssel dacoló tö

meges részvételét.
A délutáni ünnepély offertóriuma 539 

ezer koronát eredményezett a Lu her Tár
saság javára. A harangot Walser Ferenc 
régi budapesti cég öntötte.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Ledererné, ez a bestia, sokkal izga- 

lottabban és sokkal idegesebben vi
selkedik, mint eddig. Éjszakákon át 
nem tud aludni, szörnyű álmai van
nak és a fogház sötét cellájában — 
úgymond — semmiféle vigasza nin- 
isen. — Egyetlen egy kívánságom 
van — mondotta — ha m e g k a p 
h a tn á m  a  k i s  im a kö n yv em e t. 
Tehát mégis van Isten!

*

A budapesi rendőrség a főváros 
egész területén razziát tartott és 345 
férfit és nőt állított elő. Százhatvan
egyen igazolták magukat, 184 elő- 
á lllott azonban a toloncházba került, 
mert sem lakásuk, sem foglalkozásuk 
nincs. Ezek a rendö i razziák eg yre  
szom orúbb  k é p e t m u ta tn a k  a  
fő vá ro s  éle térő l. A munkanélkü
liek számának növekedésével növek
szik a csavargók száma is és külö
nösen szaporodnak azok a nők, akik 
uccára kerülnek. A rendőrség most 
kezdte meg a nagy razziákat, ame
lyeket a következő hetekben rendsze
resen akar. folytatni Ezek mellett a 
razziák mellett azonban egy másik 
razziarendszert is életbe léptet a rend
őrség, amely a mulatóhelyeken és a 
kártya barlangokban kívánja majd 
igazoltatni az állandó látogatókat. 

*
Madridban Rau Leonora öngyil

kosságot követett el afölötti örömé
ben, hogy fia, aki a spanyol hadse
regben Abd el Krim ellen harcolt 
Marokkóban, sértetlenül hazatért. Az 
asszony, aki hitbuzgó katholikus nő, 
azután, hogy férje a harctéren elesett, 
a karmeli szűz előtt megfogadta, hogy 
é etet a d ja , h a  fia  sér te tlen ü l  
té r  haza  a  háborúból. Mikor fia  
sértetlenül hazatért Marokkóból és el
mondotta, hogy elbocsátották a had
seregből, az asszony fia hazatérésé
nek örömére nagy ünnepséget adott, 
majd a templomba ment, néhány 
percig imádkozott a karmeli szűz 
szobra előtt, kiszaladt az uccára és 
öngyilkosságot követett el.

Gyújtsunk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartasára,
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O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Hogyan Im ádkozzunk?
Kötött formák nélkül. János 4 10—33. 

Az imádság nincs helyhez kötve, mert az 
Isten lélek, s így mindenütt jelenvaló. Nincs 
időhöz kötve. Mert az Isten mindentudó. 
Nincs külső formákhoz kötve, mert Isten 
lélek, s a lelket vizsgálja. Nincs betűkhöz 
kötve. Próbáltál-e már egyszer a magad 
szavaival imádkozni? Az atya nem vár 
gyermekétől szépen megfogalmazott kör- 
mondatokat, töredezett beszéd is kedves 
előtte. Gondolj vissza árrá az örömre, amit 
akkor éreztél, amikor először szólított meg 
gyermeked, s szerezd meg magadnak és 
Istennek ezt az örömöt 1

Lélekben. János 4 . 24 Az imádság a lé
lek beszélgetése Istennel. Tehát nemcsak 
a szájnak járása, hanem őszinte beszéd. 
Vizsgáld át imádságaidat, mennyi abban a 
lélek és mennyi csak a forma s ne engedd 
szétszóródni gondolataidat.

Igazságban. János 4 21. Nemcsak arra 
kell vigyáznunk, amire az ember nagyon 
hajlamos, hogy a megszokott formákból 
el ne illanjon a lélek, hanem ajra is, hogy 
igaza legyen az imádságnak. Érthetőbben 
megfogalmazva : imádságainkban re hazud
junk ! Ne gondoid, hogy ez oly ritka eset. 
Mindig igaz-e a Miatyánkod ötödik kérése ? 
Igazat mőnd-e a zúgolódó, magát elhagyott
nak gondoló ember, mikor vallja : „Hiszek 
egy Istenben, mindenható atyában.“

Alázatosságban. Lukács 18.9— 14 Sok 
ember áll farizeus módra nagyon hetykén 
az Isten előtt. Némelyik imádság nem is 
kérés, hanem szinte parancsolás. Pedig mi 
naponként sokszor és sokféleképpen vét
kezünk s büntetésnél egyebet nem érde
melünk. S még ha semmi bűnünk sem 
volna, akkor sincs jogunk követelésre, mert 
isten nem köteles meghaügaíni a mi imád
ságainkat.

Jézus nevében. János 16 .2 3 — 24 A  bűnös 
gyermek nem mer atyja szeme elé kerülni 
kérésével, hanem atyja előtt kedves test
vérét kéri fel közbenjárónak, vaay pedig 
kérését a jó testvér kéréseként adja e'ö. 
Ez a Jézus nevében való imádkozás. A 
legnagyobb megalázkodás és a legnagyobb 
rnegdicscülís.

Hittel. Márk 9 . 14—so. Jézus minden 
csodatétele elölt, mellyel egy-egy imádsá
got meghallgatott, föiteszi a kérdést: hi
szel-e? Hit nélkül nincs kérés teljesedés. 
Minden Ámened azt jelentse, hogy bizo
nyos vagy afelől, hogy kéréseid a mennyei 
Atya előtt kedvesek és meghallgattatnak. 
A kételkedőnek semmisem, a hívőnek azon
ban minden lehetséges.

Kitartással. Máté 15.21— 28 Isten min
denben nevelni akar minket. Még imádsá
gaink meg nem hallgatásával is. Figyeld 
meg, hogyan neveli az Úr alázatosságra a 
kanonita asszonyt. Zörgés kitartással az 
örök Bíró ajtaján, mig meg nem könyörül 
rajtad. A könyörgésben állhatatosak legye
tek !

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i  életből.
H ollandiában nincsen lakás 

fürdőszoba nélkül. Az Országos 
Közegészségügyi Egyesület előadás- 
sorozatában Szécsi Ernő dr. egészség

ügy! tanácsos, központi tisztiorvos 
előadást tartóit Hollandia közegész
ségéről. Hollandia magas közegész- 
ségügyi értékét és a közegészségügy 
terén elért eredményeit főleg annak 
a céltudatos munkának köszönheti, 
mellyel a közegészségügyi ismereteket 
előadások, múzeumok, vetített képek 
és közlemények kiadása révén a 
lakosság széles rétegei között ter
jeszti. A közismert hollandiai általá
nos tisztaság ennek a közegészségügyi 
nevelésnek áldásos eredménye Hol
landia nagy gondot fordít a tuber
kulózis leküzdésére. Gyönyörű sza
natóriumait nagyrészt közadakozásból 
építette. Az erdei iskolákban szabad 
ég alatt oktatják a tüdőbetegségre 
hajlamos és gyenge szervezetű gyer
mekeket. Az iskolaorvosi intézmény, 
az iskolafürdők, a nyaralótelepek, 
számos kitűnő tüdőgondozói mind a 
tuberkulózis elleni küzdelem bástyái. 
Hollandiának 7 millió íakósa van, 
amíg gyarmatain 40 miiiió ember él. 
Rotterdamban hires szemétégető telep 
van, ahoi az elégetett szemétből a 
kövezésre alkalmas kockákat, a finom 
hamuból pedig téglákat gyártanak. 
Az amszterdami balesetmúzeum a 
lakosságot megtanítja a balesetek 
elhárítására. Figyelmeztető táblák, ké
pek, gyárfelszerelési eszközök, nyom
tatványok kiadása nagyban elősegíti 
a célt. Minden munkásnak legalább 
két szoba, egy konyha, fürdőszoba 
és mellékhelyiségek állnak rendelke
zésre. A lakásépítés Hollandiában 
rohamosan folyik, a magánvállalatok 
gyors egymásutánban építik a higi
énikus városrészeket Hollandia min
den táján. Fürdősioba nélkül lakást 
el sem lehet képzelni. Zutphenben 
bemutattak egy élelmiszerellenőrző 
intézetet, ahol a lakosság az élelmi
szert bakteriológiai és vegyi alapon 
állandóan vizsgálja.

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyűlés a költségve
tést tárgyalta még mindig. A miniszterel
nököt genfi tárgyalásai alatt Vass József 
népjóléti miniszter helyettesíti.

Ausztria Lipóí Szalvátor herceget fel
szólította, hogy hagyja el a köztársaság 
területét.

A népszövetség Románia leszerelését 
kívánta.

Franciaország kijelentette, hogy csak 
részben hajlandó megfizetni Amerikának 
adósságait. — A kormány csak a teljes 
kártalanítás után tárgyal a szovjettel. — 
A francia miniszterelnök a kamara ülésén 
bírálat alá vette XV. Benedek pápának a 
világháború alatt tanúsított magatartását.

Oroszországban kettéválasztották 
Troczky örökét. Az éhség igen kezd ter

jedni. Egyes családok máglyát raknak s 
abba belevetik magukat.

Románia fokozni fogja katonai kiadá
sait s szorosabb kapcsolatba kíván- lépni 
Magyarországgal.

Dániában a kormány legközelebb tör
vényjavaslatot terjeszt elő az egyház és 
áilam szétválasztása tárgyában.

A spanyolok legutóbb nagy tüntetést 
rendeztek Alfonz király mellett a kormány 
rendelésére.

Görögország állítólag mozgósít Török
ország ellen.

Csilében uj katonai forradalom volf. 
A hadsereg fiatal tisztjei a volt elnököt 
tették meg újból országuk fejévé.

H A R A N G S Z Ó.

Hetvened vasárnapjára.
Ap. csel. X. 1—6.

Istennek országában az ember életében 
a legnagyobb szerepet mindenkor az Isten
nek kegyelme játsza. így Kornelius életében 
is. Természetesen Istennek ez a kegyelme 
azután sok mindent megkövetel az embertől, 
de sok mindent ígér és ád is az embernek.

Kapi püspök előadása. Kapi Béla du- 
nán úli ev püspök a „Magvar Evangéliumi 
Keresztyén Diák Szövetség“ országos kon
ferenciáján „Felsőbbrendü élet“ címen tar
tott előadást január hó 31-én Budapesten. 
A püspökön kívül az evangélikus egyház 
részéről beszélt még dr. Deák János egye
temi tanár, a záró ülésen pedig Turóczy 
Zoltán ózdi ev. lelkész, lapunk be^munka- 
társa „Ecce Deus“ címen értekezett.

Báró Podmaniczky Pál belmissziói 
lelkész legutóbb Bpes en a Markó-uccai 
fogházban bibliai magyarázatos istentiszte
letet tartott. Az istertisztelet végeztével a 
fogház dalárdája szép betanítással, nők- 
férfiak vegyest zsoltárokat énekellek.

Leiké zvizsga. A soproni íheológiai 
fakultáson ielkészi vizsgát tett Berger La
jos lelkészjelölt, kit Kapi Béla du rántúii 
püspök február 8-án avat fel a szombat- 
helyi templomban. Istennek gazdag kegyel
mét kérjük egyházunk legifjabb őrállójára.

Jókai ünnepély. A magyar protestáns 
nők országos szövetsége Budapesten Jókai 
ünnepélyt rendezett, amelyen dr. Pékár 
Gyula ny. miniszter, a Luther-Társaság és 
Petőfi-Társíság elnöke tartotta az ünnepi 
beszédet.

Templomi hangverseny. A Budai Evan
gélikus Szövetség Vegyesaara a várbeli 
templomban hangversenyt tartott „Norvég 
estély“ címmel. A műsoron a norvég egy
házi ének- és zeneköltészet legkiválóbb 
alkotásai szerepeltek, mint Grieg, Capellen 
kórusai, Borg. Hansen dalai, Haivorsen 
Sinding és Svenden hegedüdarabjai és 
Lindemann orgonapraeludiuma, valamint 
templomi énekek es vallásos népdalok. 
A közreműködők: P. Békéi Józsa hegedű- 
művésznő, Mikus Csák István orgonamü- 
vész, Dessewify Izabella operaházi tag, 
Gasparik Margit, Bauer Ferenc művészi 
játékukkal, illetve énekükkel, úgyszintén a 
kar szépen kidolgozott és hatásosan elő
adott kórusaival valamennyien hozzájárul
tak az est sikeréhez. Az estélyt Johnson 
Gisle norvég lelkész előadása" vezette be 
és méltóképen illeszkedett bele Szarvasi 
Olga szavalata, ki Ibsen Peer Gyntjébőt 
adott elő egy jelenetet.
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Művészestély a fasori gimnáziumban.
A fasori evangélikus jótékony nőegylel 
művészestélye a teljes siker jegyében folyt 
le. Nagy és előkelő közönség hallgatta a 
kiválóan összeállított műsort A hálás kö
zönség szívből tapsolta Naeter Elza meleg 
és erős sopránját, Rodriguez Ödön meg
rázó erővel előadott monoiogját az „Ellák“ - 
ból, de különösen ünnepelte Kemény Rezső 
hegedüjátékát, Kerpely Jenő hires „Sara- 
sate*-darabj át gordonkán és S regheő Jánost, 
ki Liszt F. Consolation és Campanelláján 
kivül Chasse aux Papillons müvét adta elő 
csodálatos szépen. A kíséretet Gábler Vil
mos látta el.

Helvétia R. T. címen több mint 400 
református egyház és mintegy 3000 refor
mátus egyháztag részvényjegyzése alapján 
az elmúlt őszén megalakult a Helvétia 
Részvénytársaság, mely tiszta jövedelmének 
40% át egyházi célok támogatására fordítja. 
Feladata, hogy a mai nehéz gazdasági 
viszonyok között egyházaink, iskoláink és 
híveink dologi szükségleteinek előnyös be
szerzésére segédkezet nyújtson. Megalaku
lása óta számos egyház részére szállított 
tüzelőanyagokat, tűzifát, hazai és porosz 
szenet. Beszerzései tekintetében közvetlenül 
a bányákkal, illetve fatermeló vállalatokkal 
van összeköttetésben, — miáltal egyháza
inknak mindenkor a legelőnyösebb feltéte
leket biztosíthatja.

Tekintettel arra, hogy az evangélikus 
testvéregyhazak és híveik a mai gazdasági 
viszonyok között ugyanazon nehézségekkel 
küzdenek, üdvös dolgot vél teljesíteni akkor, 
amikor szolgálatait a testvér evangélikus 
egyházaknak is felajánlja s részükre ugyan
azon előnyöket biztosíija, amelyeket a re
formátus egyházaknak nyújt.

A szegedi evangélikus egyházban min
den szerda délután 5—6 ig bibliaórát tart 
a lelkész. Ezek a bibiiaórák nagy látoga
tottságnak örvendenek. A négy héttel eze ött 
megtartott legelső órán tizen jelentek meg, 
ma már húsz állandó látogató van, úgy 
hogy a lelkeszi hivatal kicsinynek bizonyul 
a  hívek befogadására. Máté evangüiomának 
magyarázatit előkelő katonatisztek, magas 
állású presbiterek együtt hallgatják a leg
egyszerűbb asszonyokkal. Az evangéüom 
szocializmusa ledönti a társadalmi válasz
falakat és a szeretet jegyében egy síkra 
helyez mindenkit.

Hirang ivatás. Január 25-én avatta fel 
Molnár Gyula magyarszombathelyi lelkész, 
esp. megbíz, az ászári lgyülekezet 285 
kgr.-os harangját. Beszédeket tartottak He
ring János veszprémi és Sokoray Bálint 
hántai lelkészek.

Magyarszombathelyen január 25-én 
vallásos estely volt, melyen Szentbe Károly 
ny. postafelügyelö, egyhm. beim. elnök az 
Isten szereteteröl tartott, a figyelmet mind
végig lekötő, építő hatású, énékes felolva
sást. Hering János pedig kötelességeinkről 
tartott tanulságos előadást. Imádkozott 
Sokoray Bálint és Moinar Gyula. Szavalt 
Varga Ireuke elemi ís k ., Szabó Gizella ism. 
isk. es Lctenyei Róza felnőtt leány. A ve
gyeskar Szekér József Kántortanitó vezeté
sével két szép irredenta dalt énekelt hatá
sosan. A vallásos estét közének vezette be 
és azzai végződött. Offert, ismét a belmisz- 
szió javára voit.

A debreceni evang. filléregylet február 
hó 7-én este 8% órai kezdettel az Arany 
Bika-Szálló dísztermében Ferjentsik Ottóné 
védnökségével az új orgona alapja javára 
teaestélyt rendez.

HAl^ANQSZÓ.

A miskolci ev. egyház évkönyve.
Dúszik Lajos szerkesztésében megjelent a 
miskolci ev. egyház évkönyve 1914—24. 
évekre. A tiz év történetét maga Duszik 
Lajos írta meg a nála megszokott eleven
séggel, dicséretreméltó lutheri lélekkel. 
Az évkönyv értékét nagyban emelik Le- 
hoczky Egyed, Öltük Árpád, dr. Szlávik 
Mátyás értékes, az evangélikus öntudatot 
ébresztő, hitet mélyítő cikkei. Az előszót 
homrogi Lichtenstein László ny. főispán, 
egyházfelügyelő irta.

Az ilyen évkönyveknek megjelenése 
rendkívül áldásos egy-egv gyülekezetben. 
Kívánatos volna minden gvülekezetben ezek
nek a megjelentetése. De amikor olyan 
koldus szegények vagyunk anyagiakban! 
Vagy nem?

A rábafüzesi dalárda rendkívül nívós 
műsorral sikerült estélyt rendezett, mely
nek tiszta jövedelmét szép könyvtárának 
gyarapítására fordítja. Huiflesz Endre ta
nító ezúttal is fényes tanúságot tett méltó 
elhivatásáról s hogy a nyugati végeken 
benne a kultúra minden tekintetben egy 
kiváló munkást bir.

A vadosfai összgyülekezetben az 1924. 
évben szül. 30 fiú és 34 leány, összesen 
64; meghalt 23 férfi, 36 nő, összesen 59; 
eskettetett 22 pár, amelyek közül 14 tiszta 
és 8 vegyes, de 4 esetben javunkra rever- 
zálist hoztak a gyülekezet hitbuzgó nőtag
jai; úrvacsorával élt 331 férfi és 346 nő, 
összesen 677. — Az elmúlt év folyamán 
befolyt adományok és gyűjtések: Vadosfán 
Nagy Sándor és n. fiuk eml. 100, Kovács 
Bálint orgonasip-alqpra 10, a vadosfai ifj. 
műkedvelő előadásnak a jöv. orgonasipokra 
2 millió 70, a március 15-iki off. 29 a 
tüdőbetegek javára, Eötvös-alspra 60, né
met nyomorakcióra 57. Magyarkeresztúron 
Eötvös aiapra 240, néhai Szekér Ilona tem
plom-alapra 10 mm. búzát, Horváth László 
templom-alapra 50 és csillárokra 50, német 
nyomorakcióva 22, özv. Major Jánosné férje 
és fia eml. a magyarkeresztúri harang-a. 
200, Karácsonyesti off. a soproni theolo- 
gusok és tanítóképezde részére 200, a nő- 
egylet gjűjtése az isk. gyermekek kará
csonyfájára 1 miilió, Terner Jenő és Kiss 
Lenke esküvőjük alk. templom-alapra 200, 
Némeíh imréné és Huíftesz Endréné a 
konfirmandusoknak 25—25, a „Hangya“ 
szöv. 100 és a nöegylet műkcdveiőelőadá- 
sának jöv. templom-alapra 3 millió 61, 
szintért tempom-alapra adakoztak egyesek 
26. Zsebeházán József szanatóriumra 6, 
vallásos estely off. a Harangszó javára 30, 
konfirmandusok imakönyvére 338, gyám
intézetre 44, német nyomorakció 22, "a nő
egylet gyűjt, az isk. gyermekek karácsony
fájára 226. Potyondon a Hszó javára off. 
30, német nyomorakció 12, gyámintézet 18, 
evang. sajtóra 21, Eötvös alapra 160, kará
csonyesti ünnepély jöv. az isk. gyermekek 
részere 691. Mihályiban a nöegylet a kon
firmandusok nnakvere 207, nyolc szegény- 
sorsú gyermeknek fehérnemű 470, az isk. 
gyermekek karácsonyfájára 1 ini lió 50, 
ozv. Gömbös Jánosne 20, német nyomor
akcióra 55, az ádvenii val >. ectély off. az 
ev. sajtóra 196. Kisfaludon Pfahal János 
és neje az orgona.: iponra 150, a kisfaludi 
harmóni.umra 250, ugyanerre N. N. 20 és 
a harang alapra 30, a „Hangya“ szöv. 100, 
két vall. ünnepé y off 286 részben az ev. 
sajtóra, részben harmóniumra, Eöívös- 
alapra 87, német nyomorakcióra 31, dr. 
Ajkay Béla a segédieik. fizetéséhez 2 mm, 
búzát adományozott Gyáron a német nyo
morakció eredménye 61, Eötvös-alapra 55,
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gyámintézetre 25. — Az összgyülekezet az 
ev. sajtóra küldött perselypénzt 252, és az 
abaujszántói gyülekezetnek küldött 50 ezer 
koronát. — A számok ezeret jelentenek. 
Végeredményben a vadosfai összgyüleke
zetben az 1924 év folyamán begyült ado
mányok és gyűjtések eredménye 12 millió 
508 ezer korona és 12 mm. búza volt.

Szentg /tthárd. A most alakult evan
gélikus vegyeskar elnökévé dr. Visnya Ala
dárt választotta meg. Itt említjük meg, hogy 
a karnak létrehozásában rendkívül sokat 
buzgólkodtak az egyház nemesen gondol
kozó leány- és ifiu-tagjai, különösen emlí
tést érdemelnek Ebenspanger Ilona és Löff
ler Gizella.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
Németország. Január hó folyamán 

Hamburgban a vasárnapi iskola százéves 
jubileumát ünnepelték. 1825 január 9-én 
kezdte ugyanis Rautenberg János Vilmos 
ezt az áldásos működést, minekutána meg
győződött, hogy az iskolára érett gyerme
kek egv tizede nem tud Írni és olvasni és 
a vallásról még halvány fogalma sincs. A 
törvény csak 1870-ben mondotta ki Ham
burgban az iskolakötelezettséget. 200 márka 
e célra kapott összeggel kezdte meg Rau
tenberg a vasárnapi iskolát kbl. 6Ö gye
rekkel. A kis kezdetből hatalmas arányú 
mozgalom indult meg. Hamburg példáját 
csakhamar más városok is követték, míg 
végre az egész országban kimondották az 
általános iskolakötelezettséget. Da a vasár
napi iskola megmaradt mai napig, ha csak 
a vallásoktatás szempontjából is, de nagyon 
üdvösnek bizonyult.

Javul a helyzet a nyilvános élet terén is. 
A német parlament megint istentisztelettel 
lett megnyitva a berlini dómban. Számos 
képviselő jött el erre az isientiszteletre, 
sőt a kormány is képviseltette magát. A 
prédikációt dr. Doehring udvari és dóm- 
lelkész tartotta.

A német pénznek ismételd javulásával 
a német takarékossági szellem is felébredt. 
Berlinből jelentik, hogy múlt év novemberé
ben 3 266593 millió márkát fogadtak el a 
takarékpénztárak betéteknek, ami a vagyon- 
szaporulatnak igen szép jéie.

Svájc A genfi bíróság nagy pénzbün
tetéssel sújtott olyan könyvkiadókat, kik 
erkölcstelen tartalmú könyveket hoztak 
forgalomba s avval okolta meg ítéletét, 
hogy az aljas spekuláció az emberek rosszra 
való hajlamával, amelyet megbélyegezni és 
megbüntetni szükséges.

Brazilra Brazília most ép olyan be
vándorlási törvényt hozott, mint az Egye
sült Államok, amely a bevándorlók számát 
igen megszorítja s eleve figyelmezteti a 
bevándorlókat, hogy a lelketlen ügynökök
nek ne ü.jön fel.

India. A statisztikai kimutatások szerint 
Indi. ban van a legtöbb analfabéta, a lakos
ságnak 92% a nem tud Írni és olvasni. 
Utana mindjárt Oroszország következik, 
ahol némely vidéken alig 20%-a a gyere
keknek látogatja az iskolákat. Amerikában 
az irni és olvasni nem tudók 4‘/*%-át 
teszik.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő ,
Halálozás. Szüsz Lajos a bpesti Deák- 

téri ev. elemi iskola igazgatója január 24-én 
hosszas és súlyos szenvedés után elhalt.
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Január 27-én helyezték el örök nyugalomra 
földi maradványait a kerepesi úti temetőben. 
Sztisz Lajos a gondos és teljes odaadással 
magasztos hivatásának elő oaedagógus volt. 
A Deáktéri iskoláknál 1906 óta mint tanító, 
1919 óta mint igazgató működött. Áldás 
szép emlékére!

Nagy részvétlel temették el Szentgott- 
hárdon Horváth Lajosnét február 1-én. Az 
elhunytban Horváth Lajos pesbyter szerető 
hitvestársát siratja.

Nyugodjék békében.

Ú J D O N S Á G O K .

Petőfi, Jókai, Vörösmerthy és Madách 
emlékét a nemzetgyűlés születésük száza
dik évfordulója alkalmából legközelebb 
törvénybe igiatja.

Újabb földrengés Egerben. Föld-engés 
volt Egerben és Sátoraljaújhelyen. A fö d- 
rengés szombatról vasárnapra virradó éjjel 
megismétlődött, igen nagy az izgalom és 
újabb föld öltésektől tartanak.

A búza földhaszonbérek a búza árá
nak túlságos emelkedése folytán a bérlőket 
tönkretétiel fenyegetik. A bérlők most moz
galmat indítottak, hogy a buzabéreket a 
háború előtti búzaárak alapján aranykoro
nában állapítsák meg A kormány a kérdés 
rendezése végett legközelebb ankéíot hív 
össze.

A szeptember óta tartó  szárazság 
nagy aggodalommal tö ti el a mezőgazda
sági köröket. A mostani időjárásra vonat
kozólag az OMGE tői a következő felvilá
gosítást kaptuk: a mostan uralkodó száraz 
időjárás jelentékeny károkat okozott az 
őszi vetésben. Katasztrófától azonban nem 
kell tartani. Ha az időjárásban változás tör
tént, az a tél és tavasz folyamán még sokat 
segíthet.

A haszonállatokat március 30-ig össze 
keli írni a községi elöljáróságoknak.

Aradon kipellengérezik az adóhátra
lékosokat. Az itteni pénzügy igazgatóság 
elhatározta, hogy az adóhátralékok behaj
tására kitűzött árverési hirdetményeket 
nemcsak a pénzügyigazgatóságoimál és 
adóhivaialoknal, hanem a kávéházakban 
és üzletekben is kifüggesztik, hogy a kése
delmes adófizetőket a kipellengerezessel 
kényszerítsek adóhátralékaik Defizetésére.

Tokióban spanyoljárvány dühöng. 
Tokió külvárosaiban spanyoijarvány pusz
tít, amelynek eddig mar négyezeröiszáz 
ember eseti áldozatul.

Munkát keres az állástalan bécsi 
hóhér. A lengyel kormány a voít becsi 
hóhértól írásbeli ajánlatot kapoti, amely
ben a hóhér arravaió hivatkozással, hogy 
Ausztriában a halálbüntetés eltörlése ó;a 
semmi munkája nem akad, kéri a lengyel 
kormányt, hogy alkalmazza. Kérvényében 
felajánlja, hogy ha a harmadik osztály meg
küldik, hajlandó Lengyelországba uiaz.ni 
és tudományáról a helyszínen tanúságot 
tenni.

Nem tanulnak a . amerikai diákok.
Amerikai lapokban oivassus, ‘hogy egyik 
amerikai egyetem elnö.re azt a panaszt 
emelte az idusig ellen, hogy nem tanul 
kellő szorgalommal. Panaszával utal arra, 
hogy a diákokat a sportesemenyek, mulat
ságok, tár.cestéíyck és szórakozások össze
hasonlíthatatlanul többet foglalkoztatják, 
mint a stúdiumok.

Az amerikai m agyar zsidók három 
ezer dollárt adtak a  debreceni kollégi
umnak. Baltazár Dezső püspök második 
amerikai kőrútján nagyarányú propagandát 
folytat a magyarországi református kultúr
intézmények megmentése érdekében. A 
püspök szavát meghallotta Amerika és meg
értette az amerikai magyar zsidóság is. 
November I9-én a newyorki Sí.-Regis-szál- 
lóban nagygyűlésre jöttek össze Amerika 
zsidó egyesületeinek, teslületeinek és hit
községeinek képviselői, hogy Baltazár püs
pököt üdvözöljék. Az ünnepi közgyűlésen 
átnyújtottak a püspöknek egy háromezer 
dolláros csekket és kérték, hogy azt, mint 
az amerikai magyar zsidóság hozzájárulá
sának elsó részletét, fogadja el a debreceni 
református kollégium számára. A három
ezer dohár csaknem 220 millió koronának 
felel meg. Baltazár eddigi gyűjtése össze
sen 400 millió.

Az Én Ujságom-ra aki előfizet január
tól kezdve díjralanul megkapja a karácsonyi 
számot a mesekönyv melléklettel. E kitűnő 
gyermeklap e heti számában folytatódik 
Tányértalpu koma sporttörténete, amelyet 
Mühlbeck Károly mesteri rajzai díszítenek. 
Cooper világhírű indián regényét is közli 
ez a szám, amelyben még*egy sor tréfás 
mesét, apró elbeszélést, verset találunk. 
Szerkeszti: Gaál Mózes Előfizetési ára 
negyedévre 25 000 korona. Mutatványszá
mot ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, 
VI., Andrássy ut 16.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az Új Idők, fennállásának 30 évfor- 
du ója alka.mából 100 millió koronát sorsol 
ki olvasói közölt Az 5. számában folytatód
nak Csathó Kálmán és Ludwig Wolif érde
kes regényei. Közli 'a lap azonkívül Rákosi 
Jenő cikkét, Krúdy Gyula, Falu Tamás, 
Sas Ede és Camille Mauel'úr elbeszéléseit, 
Juhász Gyula versét, Müübeck Karoly 
elmés fejléceit, a 40 millió koronás első 
nyeremény fényképét; számos művészi és 
idószerü,képet és a lap rendkívül népszetű 
rovatait, a szerkesztői üzeneteket és a 
szépségápolás*. \ z  Uj Idők előfizetése ára 
negyedévre 80.000 korona Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest VI., Andrássy út, 15.

Föleid« a-wkeftztő ia  ftfudá: CZIPOTT GÉZA
YttrrffrRQQje»

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAB0LY.

Segédlelkészt keresek. Fizetése teljes 
ellátás lakással, havonként fél mm. búza
és állam segély. Szolgálati nyelv magyar. 
Az állas azonnal elfoglalható.

Orosháza, 1925. január 20.
Kálmán Rezső

2—2 evang. igazgató-lelkésa.

Hadi árva, vagy teljesen árva leány 
kerestetik egy evang. családhoz, kit család
tagnak is tekintetének s jövőjéről is gon
doskodnának. Cím a kizdóban______ 1—3

Hat éves fiam, két öt éves kis
leányom mellé keresek megbízható, 
intelligens kisasszonyt, esetleg óvdnót. 
Cím: Varga Péter Kaposvár. i_*

Műkedvelő és ifjúsági

színdarabokról
összeállított legújabb részletes

ár j e g y z é k e t
2—s kívánságra ingyen küld

Kókai Lajos ke«Sése,
Budapest, IV., Kamermayer K.-u. 3.

>IátÍN Candor
érc- és fakoporsó rak tá ra  
—  B e l e d ,  Fő utca. -----

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

temetkezési cikkekben 44

F U C .
Február 4. Zürich: Budapest 0.00.72. 

Deviza: Dollár 71.490, Dinár 1151, Osztrák 
korona 0 0072.1 Szoko! 2213. Lei 376. 
Francia frani 3888 — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú
hús 32.000, zsir 50 000. — Gabonaárak: 
Bu/.a 620 835 rozs 497 500, árpa 410.000 
z a b ------tengeri 425 0’>o korpr Ó51750.
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Alapította
K A P I  B É L A

lWIO-bou.

Lsptulsjdonos:
a CQnáDttill Lntner-Szfivatsöo.
* « Orn/ÁgOK Lather-KzfiTAt- 

tég hiíataloK lapja.

Kéziratok, olófizatésl dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztó- 
kladóhirataiáoak 

Ssentgotthirdra (Vasrm.) 
küldendfiv 

8Iő fizetést elfogad 
minden sván*. leik«»  

és tanító.
Hdgjslflolk miDűen vasárnap

M ive lhogy  sohasem  in g a d o x :  

é r i k  em lékexetben  lesz mx igax.

Ss«rkeBitó-kiadóhlraUl:
S iENTOOTTH ARD.

V#Bv4rrne«!ye.
A .RtRanAS^O» 

slólzetésl Ara : se »1st 
negyedévre 16.000 kori.ua. 
Csoportos küld. 16.000 K. 
(.atker-Ssfivetegl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; se utódállamokba 
aa 1. negyedre 20.000 K

A .Harangozó" terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

A százesztendős Jókai.
Irta : Dr. Kerecsényl Dezső.

Február 18-án lesz száz eszten
deje, hogy Jókai Mór megszületett. 
Ezen a napon indult neki a vég
telen időnek az az életpálya, mely 
a megfoghatatlan Szellem rendelése 
szerint kincseket teremtett a ma
gyar élet számára. Jókai, az ember 
és Jókai, az iró immár száz éve 
részese a magyar szellemi életnek 
s az az erő, mely müveiből ki
áradva a magyar irodalmi kultúrára 
a múltban oly nagy mértékben ha
tott, lényegében ma sem változott, 
nem foszlott szét az idő bontó keze 
alatt, hanem él, formál, nevel és új 
erőket teremt. A százéves forduló 
ünnepsége nem halott költőt ünne
pel, hanem születést, de nemcsak 
egy termékeny életbe való elindu
lást, hanem az elindulás Ígéreteinek 
mindig élő beteljesülését is, örök 
folytonosságot, örök életet. Jókai 
születésének százesztendős forduló
ján az irói géniusz örökkévaló meg
maradását ünnepeljük.

Jókai a magyar történet három 
jellegzetes korának volt cselekvő 
és szemlélő részese. 1825-ben látta 
meg a napvilágot, abban az évben, 
mely a politikailag modern Magyar- 
ország megszületésének is az esz
tendeje. A nemzeti élet ekkor ébred 
fel egy hosszú kábulatos álomból 
s a következő években századok 
alatt kényszerűségből kihasználat
lanul hevert és felhalmozódott ener
giák törnek elő, az ifjúságot lázas 
cselekvésvágy ragadja meg s űzi- 
liajtja az egész nemzetet egy még 
eléggé tisztán meg nem látott cél 
felé. Jókai együtt lelkesedik, ir s 
agitál a többiekkel s az eredm ény: 
1848. március 15., a nemzeti opti
mizmus teljes kicsattanása, a vég

telen önbizalom ideje. De jött Vilá
gos s vele egy önmagába vissza
húzódott idő, a második korszak, 
melynek Jókai tanúja. A nemzeti 
életet földalatti erek táplálták, a 
magyarság egyetlen önkifejezése az 
irodalom lett, ebben kereste ön
magát s ebben talált erőt ahhoz, 
hogy a remények és álmok meg
valósulásába vetett hitét el ne ve
szítse. Jókai ekkor álmodja legszebb 
regényeit. A kiegyezés — ez nyitja 
meg a harmadik korszakot — meg
hozta a reményeknek és álmoknak 
a kor szemében maradéknélküli 
beteljesülését. A nemzet úgy látta, 
hogy a küzdelmek, a nagy vára
kozások kora lejárt s a szabad 
kifejlődés élete megnyílt előtte. 
Jókai is 1898 ban, irodalmi mun
kássága ötvenedik évében, nagy 
ünneplésben részesült s elérte a 
kevés élő Írónak kijutó hivatalos 
elismerést is. És mégis, a magyar 
lélek e nagy álmodója már idege
nül járt a megvalósult remények e 
korszakában. Miért?

Melyik koré volt igazán Jókai, 
míg élt? Próbáljuk meg a felelet
adást erre a kérdésre, mert ez 
azzal kecsegtet, hogy Jókai irói 
és emberi arcához egy lépéssel 
közelebb juthatunk. Az elsőé tán, 
melyet a mindenáron való csele- 
kedniakarás fütött, vagy az utolsóé, 
mely a nemzeti, politikai és kultu
rális vívmányok szinte teljes birto
kosának érezte magát? Egyiké sem, 
hanem azé a szomorú korszaké, 
a másodiké, melynek lelkében két 
teljesen irreális szemlélet é l t : a 
múlt és a jövő. Ez volt az az idő, 
mikor a magyarság menekülni 
akart a jelen sivárságából, mene
külni egy dicsőnek tartott múltba 
és egy ugyanilyen dicsőségesnek 
elképzelt jövőbe. Jókai művészi 
ereje itt lett a nemzeti élet egyik

legbővebben tápláló forrása, mert 
írói álmai megegyeztek a nemzet 
álmaival. De nem csupán ezért. 
Jókai tudatosított minden magyar 
értéket kora önmagára utalt lelké
ben. A magyar élet, a magyar 
ember jellegzetesnek és szépnek 
felismert tulajdonságai, a magyar 
föld természeti szépségei nála jelen
nek meg először csodás fantáziája 
által elevenítő életre kelve. Roman
tikus fényű, idealizált Magyaror
szág az, amelyet Jókai rajzolt, — 
s éppen ez az, amivel kihívta maga 
ellen a realista Gyulai Pál szigorú 
kritikáját — de ebben a korban 
önbizalmat, a saját erejében való 
fenntartásnélküli hitet kellett a ma
gyarság leikébe önteni, hogy hinni 
és remélni tudjon a jövőben. Az 
egyenes magyar jellem, lelkesedés, 
önfeláldozás, ügyesség, hazaszere
tet, műveltség, szépség, jóság akku
mulátora Jókai s a magyar nemzet 
azt a szinte elképzelhetetlen kultu
rális ugrást, mely a kiegyezés után 
bekövetkezett, csak ezekkel az erő
feleslegekkel tudta megtenni. Jókai 
fanatikus hittel hitt a magyar be
csületességben, élnitudásban, szép
ségben és jóságban s bár regényei
nek jellemei nem élő valóságok, 
azokká lettek megteremtőjük szug- 
gesztív ereje által egy reménykedő, 
egy álmodó s a jövőben hinni 
akaró korszak életében.

Jókai protestáns volt. Az a ko
máromi ház, amelyben megszületett, 
valamikor az üldözött protestánsok 
imaházául szolgált. A szüleitől nyert 
kálvinista vallásos nevelés lelki 
eredményei tanulmányai, Pápán 
és Kecskeméten, csak még inkább 
öntudatossá tették. A magyar pro
testantizmus gyászos és örvendetes 
élményekben egyaránt gazdag éle
tének ezer meg ezer mozzanatával 
találkozunk regényeiben. Ezzel azon-

Olvassuk és terjesszük a Harangszót!
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ban nem a felekezetiség elválasztó 
falát akarta magyar és magyar 
közé húzni. Regényíró művészeté
ben azt láttuk legjellegzetesebbnek, 
hogy mintegy gyűjtőtükörként egy 
pontba, az önkényuralom magyar
jának leikébe, vetítette a magyarság 
minden ragyogását. Ilyen egybe
foglaló és nem elválasztó lelki 
tényező nála protestáns hite is. 
Nem a hittételek embere, nála a 
vallás leglényegének belső átélése 
a jele az igazi hitnek s éppen itt 
emeli ki és teszi maga elé földi 
élete irányító tűzoszlopának a pro
testantizmus egyik jellegzetes ösz- 
szetevő elemét, a türelmességet. 
„Mit ér abhan válogatni — mondja 
— hogy mit higyjünk és mit ne 
higyjünk? Mit ér az imádság jó 
tett nélkül? A puszta szótól senki 
sem üdvözül és tudatlansága miatt 
senki el nem kárhozik. Ezt tartsá- 
sátok meg, hogy a hit szeretet 
nélkül megholt á l la t. . . Minden 
hit jó, csak megtartsátok s min
denki legyen tisztelettel a másé 
iránt.“ Örökké aktuális álláspont! 
Jókai a protestantizmus esszenciális 
vonásának ezt a felvilágosodott 
türelmességet látta, melynek ható
ereje nem a szétbontásban, hanem 
egy minden felekezeten felülálló 
lelki egység megteremtésében nyil
vánul meg.

Jókai, a magyarság színes ál
mainak írója és Jókai, a protestáns 
emberszerető ember — ez a kettős 
és mégis eggyéolvadt arc néz felénk 
műveinek pompázó lapjairól. Az

Hű mindhalálig.
Irta : Gyurátz Ferenc. (21)

Kardos Vilmos és neje távol vidéken 
utaztak. Felkeresték özv. Bóthné asszonyt 
is, ki fiaival együtt lakott. Olivér vezetése 
alatt a férje halálával megszakadt, de újra 
kezdett kereskedés ismét felvirágzóit, a 
házban az édes anya boldogsága mellett 
a gyermeki hálás szeretet őrködött. Az öz
vegy tárt karokkal fogadta, örömkönyekkel 
ölelte keblére Vilmost, mint fiát. Megcsó
kolta nejét is, melegen üdvözölte s áldást 
kért házas életükre. Fiai Olivér s Richárd 
is — amint jöveteléről értesültek — siettek 
a kedves vendég ölelésére. Látszott, hogy 
ennek látogatása örömünnep az egész 
házra.

— Ez a család, Edith — szól a kapi
tány nejéhez fordulva — amelyik engem, 
mint szegény tehénpásztor bojtárt az útfél
ről magához ölelt, úgy szeretett, nevelte
tett, mint saját gyermekét Neki köszönhe
tem diplomámat s ezzel állásomat.

— Ez csak fél igazság, folytatja most 
a múltról emlékezést Bóthné — engedd 
Vilmos fiam, hogy kiegészíthessem. Edith 
húgom! Kardos kapitány, mint közép és 
felsőbb iskolai tanuló jeles tehetségével

általa meglátott nemzeti és emberi 
álmok ragyogó elképzeltetésében 
hatalmas eszköze az ő regényírói 
stílusa. Ha az emberi relativizmus 
könnyen gördülő kerekén minden 
álma és eszméje, mint hatóerejét 
vesztett érték, a múlt semmijébe 
szaladna is, stílusa eleven erő ma
rad mindaddig, míg magyarul ír
nak e földön. Prózaírói munkás
sága betetőzője annak a hosszú 
fejlődésnek, mely a magyar iro
dalmi nyelv kiképződésének törté
netében a XVI. századi harcos pro
testáns prédikátorok írásaival indul 
meg. Jókai stílusával teljes virág
zásba bomlott a m agyar nyelv fája. 
Egyik írásában a magyar nyelvet 
a Stradivari-hegedűhöz hasonlítja. 
Ennek a hegedűnek ő volt egyik 
legnagyobb művésze, ki eddig még 
soha nem tapasztalt, álombaringató 
bűvös-bájos zenét hallatott ezen a 
sokáig lenézett hangszeren. Regé
nyei tanították meg közönségünket 
a magyar könyv szeretetére, ő mu
tatta meg, hogy a magyar nyelv 
tud sírni és kacagni, tud kifejezője 
lenni az emberi érzelem és gondo
lat minden színárnyalatának. A 
magyar nép mesemondó kedve, 
mint sajátosan keleti jellemvonás, 
benne testesedett meg először s 
akkor, amidőn ezerszínű fantáziája 
ragyogó képeket festett a köréje 
gyűlt magyarság elé, egyúttal meg
mutatta azt is, hogy hogyan kell 
ezeket a látásokat szavakba örö
kíteni. Megmagyarázhatatlan erő 
ez, Jókai nyelvművészete. Nem is

fiaimnak hű támogatójuk, szellemi vezető
jük voh. Bizalmukat megnyerve szóval, 
példával élesztette bennük a kötelesség
érzetet. Mikor férjem halálával a balsors 
keze házunkra lesújtott s mindenből ki
fosztva számomra csak a végnyomort hagyta 
h á tra : kétségbeeséssel küzdő fiaimnak az 
ő tettrekeltö élő hite volt támasszuk. O 
lelkesítette fel őket azon cél kitűzésével, 
hogy ha tovább ostromolna is a so rs : an
nak a jó édes anyának — amíg, mi élünk 
éheznie, fáznia nem szabad. Ő fiaimmal 
együtt munkája gyümölcsét magától meg
vonva védett engemet az ínségtől és ezt 
én csak később tudtam meg, mikor hely
zetünkben ismét kedvezőbb változás ál
lott be.

— Igazán szép, — szólal meg Edith 
férjére tekintve. — De én erről mind eddig 
semmit sem hallottam.

— Azt gondolom, Vilmos a dicsekvés
nek még árnyékát is kerüli. Ha jól tesz, 
azonnal elfelejti. De bennünk, akik áldozat
készségét tapasztaltuk: jótettének emléke 
halálig megmarad. De most már itt az ideje, 
menjünk a másik szobába s folytassuk a 
terített asztalnál a viszontlátás örömeit.

A vendégek ismételten kénytelenek vol
tak meghosszabbítani a kedves családi kör
ben maradni. Alig tudtak kibontakozni a

akadt még senki, aki tudatossá for
málta volna ezt a nem érthető, 
hanem pusztán csak érezhető ha
tást, mely regényei olvasásakor 
lelkünket hatalmába ejti. Ha olvas
suk, buján pompázó nagyszirmú 
keleti virágok között gondoljuk 
m agunkat: mindenütt illat és szín, 
vibráló termékeny élet derülten 
mosolygó kék ég a la tt!

Ezt a jóságos arcú, kékszemű, 
gyermeki lelkű nagy magyar mese
mondót nemcsak nemzete hallgatta. 
Még az elnyomatás nehéz éveiben 
a szabadságharc emigránsai lefor
dították regényeit a művelt világ 
minden nemzetének nyelvére. Ez
zel Jókai, Petőfivel egyidőben, be
vonult a világirodalomba. A kül
föld exotikumokat kereső irodalmi 
ízlése regényeivel igen kedvelt táp
lálékot nyert, hiszen — amiben 
éppen a legnagyobb — stílművé
szete a nem is mindig hozzáértők 
által készült fordításokban teljesen 
elveszett. De regényei belevittek a 
külföld leikébe egy gondolatot, azt 
t. i., hogy van itt a Duna-Tisza 
mentén, a Kárpátok hegyláncai 
közölt egy nép, melyben sajátos 
erők, kívánságok s tehetségek él
nek, hogy van Európa életében 
magyar probléma.

Az előbb azt mondtam, hogy 
Jókai élete harmadik fejezetében 
m ár idegenül já rt a háború előtti 
idő vérért és aranyért rohanó ma
gyar társadalmában. Hadd idézzem 
megerősítésül Gárdonyi Géza Jókai 
temetése után írt röpke feljegyzé-

vendégsz eretett karjaiból.
Innét elbúcsúzva Vilmos nejével azon 

városba ment, hol szülei meghaltak. Este 
értek oda. Másnap délelőtt kimentek a te
metőbe.

Vilmos az ismert helyen megállva kö
rülnéz s nem találja az egyszerű fakereszt
tel jelzett sírokat. Amint feltekint, egy fehér 
gránit síremlék tűnik szemébe s rajta atyja, 
édes anyja nevét olvassa.

A két, virággal beültetett, híven ápolt 
sírt, az emlékkövet díszes vasrács vette 
körül. Meglepetien áll s a másik pillanat
ban e szavakkal fordul Edithez:

— Edith, ez a te munkád. Igen köszö
nöm.

— Ezeknek a jó szülőknek, kik nekem 
ily kedves férjet neveltek, én is hálával 
tartozom.

A kegyelet adóját egy szívvel, lélekkel 
rótták le az elhunytak emlékének s a kö
vetkező nap tovább indultak. Meglátogattak 
még több nagy várost s öt heti utazás 
után haza érkeztek. Edith, amint kipihente 
magát: azonnal levelet írt Marinak. Rész
letesen közölte az utazásban látottakat, 
halottakat. Megköszönte Alfrédnek szíves 
fogadtatását, kinek örömmel hallgatta el
beszélését a telepen tapasztalt nagy ven
dégszeretetről. Lelkére kötötte, hogy szü-
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sét: „Mintha idegen nagyságot te
metett volna Budapest. A magyar 
bizony idegen Budapesten. De a 
magyarok is, ahogy ott álltak a 
ravatal körül . . . Csak a szónokok 
hivatalos szomorúsága . . Itt áll 
előttünk Jókai életének lélekbevágó 
tragikuma, az ismétlődő magyar 
sors megdöbbentő szimbólumaként. 
Az ideális álmok puhaszívű álrno- 
dójának országa nem ebből a vé
res realitások után törtető világból 
való vo lt: a színes álmok magyar
jának lába alól kicsúszott a való 
élet talaja. Korunk, mely a nagy 
mesemondó születésének századik 
évfordulóját ünnepli, sokban ha
sonlít az önkényuralom nehéz nap
jaihoz, mikor Jókai ragyogással 
teljes művészete szinte egyetlen 
gyógyszere volt a megtiport magyar 
világnak. Ma is szükség van az ő 
minden magyar erőt összegyűjtő 
látására, szükségünk van az ő ide
álokat látó képzeletére. Az elmúlt 
esztendők azonban mást is köve
telnek : a megálmodott ideális erő
ket reális cselekvésekké kell ki
vetíteni, mert különben az élet dere 
lehervasztja álomvirágainkat és 
egyedül maradunk, mint egyedül 
maradt a nemzet nagy álmodója, 
a testi halál felé hanyatló öreg 
Jókai. Jókainak, a magyar fantázia 
és nyelvgéniusz testet öltött kifeje
zőjének művei örök kincsek szel
lemi életünkben ; Jókainak, az em
bernek tragikuma pedig felénk- 
meredő és kiáltó figyelmeztetőjel. 
E kettős örökség elsőjének tudata

leinek s férjének boldogságát tartsa mindig 
célul maga előtt. Megígérte, hogy a követ
kező évben ö is látogatást tesz? náluk Vil
mossal — vagy ha ezt hivaiaia visszatar
taná — Alfréddel Reményű, hogy akkor 
minden háztáj, kert, a lakosok előmenete
léről, a lelki atya pedig a hitben, szereíet- 
ben épülésükről tanúskodik. Mari már előbb 
is ily irányban munkálkodott amióta a lel
készcsaládnál oktatásba részesülve meg
ismerte az indiánok nagy jóltevöiének: a 
kapitánynak célját, de most, mint Monk 
Károlynál: neje folyton éledő buzgalommal 
fáradozott, hogy rokonai, ismerősei minél 
többet elsajátítsanak a fehérek jó tulajdon
ságaiból. Szeretetreméltó, kedves őszinte
sége ezután is megmaradt, de egyszersmind 
napról-napra észrevehetőbb lett, hogy fel
ébredt benr.e asszonyi hivatásának tudala. 
Szigorúan őrködött a maga körében a rend, 
tisztaság mellett. Gondja volt arra, hogy 
apja, anyja s férje jóizünek találják az ételt, 
«melyet maga készít; de kerülte a tékoz
lást. A szorgalmat takarékossággal egye
sítve gondoskodott a holnapi napról, a jö
vőről is. Míg férje a kö2Üg>ben fáradozott, 
ö a házi körben talált mindig munkát. 
Hogy a kertre több gondot fordíthasson, 
apjat reá vette a tehén, kecske gondozá
sára, anyját a majorság ápolására. Maga

Farsang.
\

Fényes tömeg, ifjak, lányok,
Tükrös parkett, csillogó fény, — 
Lenge ruhák, piciny cipők 
Suhannak a parkett színén.

Künn zordon éj, süvöltő szél, 
Jajongva sir, búsan zokog.
Csonka ország koldusai 
Mu lássátok, vigadjatok!

Rövid a lét — év évre tűn, >—
S  ami elmúlt vissza nem jő, — 
Éljen hát a kedv, a mámor; — 
Húzzad cigány, pezsgőt elő!

Hazánk csonka! — Mi gond reá ?! 
És a templom — oly nép felen.
Hol a hívők hű tömege ?
A bál után alszik — mélyen.

SZÉKELY IMRE.

minden magyar lelkében elevenen 
él, de én hiszem, hogy a másiknak 
a hangja sem lesz csupán kiáltott 
szó, mely elhangzik egy emberte
len sivatagban.

És sírtak mind a hatvanam
Németországi lapokban olvassuk;
II. Vilmos császár január 27-én 

ünnepelte meg hatvauhatodik szüle- 
tésenapját száműzetése helyén, a hol
landiai Doornban. Ezen a napon Né
metország minden részéből tíz és 
tízezer távirat érkezett a doorni kas

a konyhai teendők végzése után legszíve
sebben munkálkodott a kertben s fiatal 
erővel forgatva az ásót, kapát, úgy érezzé, 
hogy a vetemények, ültetvények szép fejlő
dése megédesíti a fáradozást. Károly már 
előbb szerzett rózsafákat, a városból ho
zott virágmagvakat s ezeket elültetve s a 
palántákat Karolin útmutatása szerint osz
tályozva, rendezve Mari rövid idő alatt 
gyönyörű virágágyakkal díszitetie kertjét. 
Ha leánykori barátnői, akiket mindig öröm
mel fogadott — meglátogatták; bevezette 
őket a kertbe is. Itt nem győztek csodál
kozni a fiatal háziasszony munkájának ered
ménye felelt. Különösen bámulták a külön
böző szép virágsorokat. Mari értésükre 
adta, hogy ha saját kertjükben is a bur
gonya, kukorica, bab, lencse termelésén 
kívül virágágyakat is akarnak ápolni, ő 
készséggel nyújt ehez segédkezet. Jöjjenek 
el többször is, megtanítja őket az Ültetésre, 
kezelésre s ád virágmagokat is.

— Hallottátok, — mondja nekik végül 
— hogy a jövő évben ellátogat hozzánk 
nagy júltevőnk a kapitány. Az is tudjátok, 
hogy nekik igaz öröme indián testvéreinek 
előbbre menetele. Hadd mutassa háztájunk 
is, hogy jóakaró szavát megértettük. Hadd 
tanúsítsa kertünk is, hogy az időt jól hasz
náljuk fel.

télyba s a táviratokban a német nép 
kicsinyei-uagyjai minden jókívánsá
gaikkal elhalmozták a császárt. 
Ugyané nap estéjén az egyik nagy 
német város dalárdája is megérke
zett Doornba, hogy énekeljenek a 
császár előtt s dalaikban elhozzák 
neki a német nemzet üdvözletét. A 
hatvantagu énekkar már föl is állt 
a doorni kastély fogadótermének 
sarokrészében, úgy várták a császárt, 
hogy amikor belép, rázendítsenek a 
Wacht am Rein ra . . .  És a nagy 
csöndben egyszerre csak belépett a 
császár. Tábornagyi díszruhában, ke
zében marsallbottal, fején sisakkal, 
rajta a repülő császári sassa l... 
Belépett a császár, megállt a terem 
közepén, de az énekkar hallgatott. 
S aztán az történt, hogy a dalárda 
tagjai, — összesen hatvan német 
férfiú — amikor meglátták a Rex 
Imperatort ugyanabban a rnhában, 
amelyben valamikor a germán nép 
minden törzsű fiait vezette a világ 
fele ellen s amikor rágondoltak mai 
embertelen megtiprottságukra, sírni 
kezdtek. És sírtak mind a hatvanan.

A császár nézte őket és nem tu
dott szólni.. .

Ä Magyar Protestáns Irodalmi Tár
saság ceglédi kültnrestélye.
A Magyar Prot. írod. Társ. az 

utóbbi hónapokban nagy agilitással 
lépelt munkába. Úgyszólván minden 
vasárnap megszólal valamelyik vá-

— Úgy lesz, Mari — válaszol: az egyik 
leány a többiek helyeslése mellett. — Ilyen 
szép kert mindenikünk elölt gyönyörűség. 
Ilyenné lesz a mienk is. Mindent megte
szünk, hogy ha eljön a kapitány úr, mi is 
örömöt szerezhessünk neki.

— Aztán legyetek rajla, — folytatá Mari 
— hogy egész kertetek felásva, beültetve 
legyen, minél több télre való élelmet te
remjen. Borsót, babot, zöldséget a városba 
küldve el is adhattok és az árán kelmét 
vehettek, amelyből, amint Karolin testvér
től tanultátok, most magatok is szépen el
készíthetitek a szükséges ruhát. Buzdítsá
tok r-egítésre a kert művelésénél szüléite
ket, fitestvéreiteket is látni fogjátok, hogy 
mennyi örömöt szerez a munka gyümölcse.

lg/ hatott, munkált zajtalan az a míve- 
lődésre utategyengető szellem, amelyet Kar
dos kapitány nemescélu vállalkozásával az 
indián tanyán felkeltett mindig szélesebb 
körben.

Midőn a harangok szava ünnepet jelzett: 
Mari férjével és apjával, anyjával együtt 
ment az imaházba s ott, a lelki atyától 
nyert kis énekeskönyvből buzgón énekelt. 
E mellett ha rokonait, ismerőseit látogatta 
meg: ezeket sem szűnt meg a kert ápo
lásán kívül jóakarattal, melegen serkenteni 
az isteni tiszteleten résztvevősre is. Egyik
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rosban vagy nagyobb gyülekezetben 
s hirdeti a protestáns kultúra Ígére
teit és követeléseit. Gyór. Hódmező
vásárhely, Kőszeg. Kiskőrös, Nagy
kőrös, Orosháza, Szentes, Székesfe
hérvár és Veszprém után most Cég 
léden jelentek meg az írod. Társ. 
zászlóvivői, ahol felejthetetlen iro
dalmi esttel gazdagították a város 
társadalmi életét.

A zsúfolásig megtelt ünnepségen 
dr. Doboss Sándor a ref. egyház fő
gondnoka mondott súlyos gondola
tokban gazdag üdvözlő beszédet. 
Nagy melegséggel köszöntötte a pro
testáns egyház két kimagasló közéleti 
vezérét: Kapi Béla dunántúli püspö
köt és Bernáth Istvánt, a Kálvi Szö
vetség elnökét

Kapi Béla dunántúli püspök a 
társadalom életének a kulturális élet
tel való kapcsolatairól beszélt a tiszta 
evangéliomi etikai szempontok alkal
mazásával. Különösen azt a kérdést 
fejtegette, hogy a magyar nő mit te
het ma a nemzeti kultúra felemelé
sére. Reámutatott arra, hogy a ma
gyar nyelv tisztaságának, gazdagsá
gának megőrzése elsőrendű kulturális 
érdek. Leghívebb védelmezője a ma
gyar nő. Sürgeti az erkölcsös sajtó 
támogatását. Rávilágít a családi élet, 
a gyermeknevelés kulturális jelentő
ségére. Majd gazdag színezéssel meg
rajzolja a társadalom feladatait. A 
mai laza erkölcsű, élvezetekbe tob
zódó, eszménytelen társadalmi élete 
megreformálását, szellemének, szo
kásainak megtisztítását a nőtől vár

hatja nemzetünk
Bernáth István a Kálvin Szövetség 

elnöke, ki egyszersmind a Nemzeti 
Bank alelnöke, a gazdasági életnek 
az evangéliomi erkölccsel és kultú
rával való kapcsolatairól szólott mély 
hatással.

Jakab Ödön, a Magyar Tud. Aka
démia, Kisfaludy és Petőfi Társaság 
tagja, egy végtelenül bájos költői re
géjét olvasta fel

A zárószót Fiers Elek budapesti 
ref. lelkész tartotta.

Az estélyen a művészi elem is 
gazdagon volt képviselve. Dr. Molnár 
Imre zeneakadémiai tanár, a régi 
magyar zene országos nevű kutatója, 
16—18. századbeli magyar énekeket 
mutatott be. Az ev. vegyeskar Kap! 
Gyula: Árpád sirjá-t énekelte, a ref. 
nöegylet vegyeskara pedig két ve
gyeskari számmal gazdagította a mű
sort.

Nagy K- theológus Kozma Andor 
egy hatalmas erejű hazafias versét 
adta elő nagy művészettel.

A gazdag értékű kulturestély után 
társasvacsora következett, melyen 
Takács ref. lelkész az írod. Társaság 
küldötteit köszöntötte fel, K«p' Béla 
püspök pedig az egymásba fonódó 
két kéz szimbólumával a kulturális 
és nemzeti összefogás nagy szüksé
gét aposztrofálta.

Hat éves fiam, két öt éves kis
leányom mellé keresek megbízható, 
intelligens kisasszonyt, esetleg óvónőt. 
Cím: Varga Péter Kaposvár. 2-3

vasárnap délután férjével az e napi szokott 
látogatást tevén a lelkész-családnál a telep 
ügyeiről beszélgetés közben a lelkész így 
fejezi ki meggyőződését:

— Hála a jó Istennek, haladunk. Indián
jaink között a jó igyekezetnek mindig több 
és több jelét láthatjuk és ebben már Mari 
húgomnak is elvitázhatlan érdemei vannak. 
Joggal mondhatjuk, hogy a kapitány úr, 
mikor innét elment: az indiánoknak a bé
kés munkához szoktatásán maga helyett 
két jó vezetőt hagyott it t : Károlyt és Marit. 
Örömmel látom, hogy az én kedves húgom 
szép szerével mint veszi reá leányismerő
seit és buzdítja ezek által hathatósan a 
házkörüli, kerti munkára. Ez annál fonto
sabb eredmény, mert bizonyos, hogy ha 
az indián a kertben már szívesen fárado
zik: azonkívül is kész lesz a munkára 
azon a földön, amelyet a magáénak tekint.

A lelkész elismerő szavai által Károly 
is inditalva érezte magát a nyilatkozaíra.

— Bevallom, hogy az én hűséges élet
társamban, kinek leike előttem mindig oly 
nyílt, mint a tiszta kristálypaíak, én a leg
jobb segítőt találtam. Ő jól ismeri az in
diánok szokását, gondolkozását, ami pedig 
ügyeik intézésénél okvetlen figyelembe ve
endő. Ha egy megállapított tervem meg
valósítását hozom szóba előtte: ő oly gya
korlati, az adott helyzetben annyira cél

szerű eljárásra irányozza figyelmemet, hogy 
az általa jelzett úton, módon a siker biztos 
reményével fogok a kivitelhez. Legközelebb 
barátnői, midőn ismét Mari virágos kert
jében gyönyörködtek s ezek ápolásáról 
szóló útbaigazítását hallgatták: kellemes 
meglepetésemre arra kértek fe l: írjam meg 
a kapitány urnák, hogy ne ezen, hanem a 
jövő évben jöjjön látogatásra. Akkor több 
örömöt szerezhetnek házi kertjük bemuta
tásával.

Mari szerényen kitér a dicséret elől.
— Az a kevés, amit én másokért tehe

tek, nem érdem. De itt előttem a jó házi
asszonynak, mint segítő társnak példaképe 
a tisztelendő néni. Mennyit fáradozik ő, 
hogy a lelkiatyának oktató, Istenhez vezető 
munkáját megkönnyítse! Mennyi jót tett ő 
Edithtel. velem, a többi leányokkal, asszo
nyokkal ! Ami jót, hasznosat tudunk: azt 
őneki s Karolinnak köszönjük.

Owertonné mosolyogva tekint a tiatal 
asszonyra:

— Kedves leányom, ez is egyik jele
nemesenérző jó szívednek, hogy nem só
várogsz hírnév után, nem szomjazod má
sok dicséretét. Tisztedet híven teljesítve 
megelégszel a jó lelkiismeret nyugtató sza
vával es hozzédtartozóid szeretetével. Ily 
érzelemmel lész mindenkor családodra 
Isten áldása. (Folyt, »▼.)

Az Országos Luther-Szövetség 
kulturestélye Szegeden,

Nagy nap, lelki örömöknek, szívbeli 
tanulságoknak napja virradt a szegedi 
evangélikus egyházra február elsején és 
másodikén. Az Országos Lu'her-Szövetség 
vezető férfiai eljöttek a Tiszaparü metro
polisba, hogy az alvó, a szunnyadó evan
gélikusokat felrázzák s öntudatukat erősít
sék. Február 1-én vasárnap délelőtt 10 
órakor, a kicsiny ev. templomot fekete 
tömeg lepte el, evangélikusok, akiket az 
újdonság ingere avagy a belső ösztön haj
tott az Isten házába. A szószéki beszédet 
dr. Kirchknopf Gusztáv bányakerületi lel
kész tartotta Máté 16. is. alapján, kifejívén, 
hogy a vallásban ez a legkomolyabb pro
bléma : kicsoda néked a Krisztus ? Ne 
megszokás, ne csak vasárnapi temdlomba- 
járás, ne csupán gyűlésekre való eljárás, 
de békesség, szeretet, állandó munka, azaz 
tökéletes és teljes élet legyen számodra a 
Jézus. — A tulajdonképeni ünnepségek 
február másodikén folytak le. A központi 
egyetem egyik termében délelőtt Val2 órai 
kezdettel az Egyetemi Luther-Szövetség 
ünnepi diszgyölést tartott, amelyen ifjú 
Paraszkay Gyula elnök beszámolt a Szö
vetség 2!/á éves működéséről s vázolta a jövő 
programmját. Felkérésére dr. Rásó Lajos 
az Országos Luther-Szövetség alelnöke 
beszédbe fogott, azt fejtegetvén, hogy az 
egyházépítő munkásságban mily szerepe 
lehet az ifjúságnak? Kétségtelen, hogy az 
erkölcsi romokat takarítanunk kell Az egy
házak e tekintetben dolgoznak is, de sok
kalta inkább alkalmasabb erre a Luther- 
Szövetség, amely feladatául tűzte ki az 
evangélikus összetartás érzetének a kivál
tását és fokozását. Egyike a legfontosabb 
munkáknak az ifjúságért és az ifjúsággal 
való munka, hiszen a jövőt csak az új 
nemzedék oldhatja meg. Az ifjúság erősítse 
a hitéletet. Divatba kell hozni a templom
látogatást. A családokban esténként állandó 
bibliaolvasás folyjon. A jogász ifjúság küzdje 
ki, hogy az egyetemen protestáns egyház
jogból is kiképezfessenek. Leányegyletek, 
ifjúsági önképzőkörök, cserkészcsapatok 
alakítása, október 31-ike hivatalos és min
denki által betartott megünneplése... mind 
mind ránk váró feladatok. — Az eszmékben 
gazdag, nagyszerű indításokat nyújtó elő
adást sokan élvezték, nemcsak egyetemi 
hallgatók, de felnőttek is. Este 6 órakor 
a Kass szálló nagytermében folyt le a 
kulturestély. Amikor a 9. honvédgyalogczred 
fúvós együttese Fichtner Sándor karnagy 
vezetésével előadta Luther diadaiénekét, 
az Erős vár a ini istenünket, 400 főnyi 
közönség meghatóban hallgatta. Báró Kaas 
Albert az 0. L. Sz. elnöke nem jöhetett el, 
de maga helyett levelet kü dóit, melyet 
Raffay püspök üzenetével együtt Kirchknopf 
Gusztáv lelkész olvasott fon Majd Gvőry 
Lóránd nyug. miniszter, az O. L. Sz. kultu
rális szakosztályának elnöke tartotta meg 
ünnepi beszédét Szeged vára címen. Ez a 
város a nagy szenvedések városa. Török 
dúlta, 8 tűzvész pusztította, árviz elsodorta, 
mégis újjáépült s szebb lett, mint vöd. 
1919 júliusában innen indult el a nemzeti 
hadsereg új honfoglalásra. Szeged gazdag
ságát nem az anyagiak teszik, de az erköl
csi értékek. A Lu'.her-S követség ezen erköl- 
csiség érdekében farad, amikor az evange- 
liom realizálására törekszik. Az a kedvesség, 
egyszerűség és közvetlenség, ahogy Györy
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Lóránd beszélt, mélyen meghatotta a hall
gatókat. Az estély többi számait csupa 
evangélikus művészek látták el. Molnár 
Rezső a Szegedi Szinház tagja magvar 
dalokat énekelt és Szenttamási Tessa Ha
rangok c. versét szavalta el nagy tetszés 
mellett. Béndek Árpád hegedűművész Si- 
monetti: Madrigale és Schumann: Träu
merei darabokat adta elő Országh József 
tanító zongorakiséretével. Fodor László 
énekes Haydn: 4 évszak c. oratóriumából 
énekelt gyönyörű tenor hangon. Nagy fel
tűnést keltett Vass Manci operaénékesnő 
fellépte, aki ezüstösen csengő, bűbájosán 
hangzó hangján utolérhetetlen művészettel 
énekelte Hildach: Tavasz, Deli’ aqua: 
Madárcsicsergés darabokat. A közönség 
szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a 
nagyszerű műélvezetet. Az estélyrendező 
Tátrai Károly megköszönte a szereplők 
önzetlen, áldozatkész munkáját s a Himnusz 
hangjai mellett boldogan tért haza az ün
neplő közönség. Előadás után a Szegedi 
Luther-Szövetség bankettot rendezett a 
budapesti vendégek tiszteletére. A huszonöt 
terítékes vacsorán legelőször Tátrai Károly 
emelkedett szólásra s Győry Lórándra, 
Kirchknopf Károlyra és dr. Rásó Lajosra 
köszöntött. Győry Lóránd a szorgalmas 
munkásságról beszélt, dr. Rásó Lajos a 
szegedi buzgó evangélikus nőket dicsérte, 
dr. Kirchknopf Gusztáv a pásztori lelkű 
presbitereket buzdította további munkára. 
Majd dr. Benkő István presbiter Székács 
József és Győry Vilmos életéből mondott 
el jellemzi és megható mozzanatokat.

A vendégeket Kiss Ferenc felügyelő 
diszebédre hívta meg, ugyancsak ebédet 
adott Bruckner Ede presbiter is, míg va
csorát rendezett dr. Benkö István.

Amikor kedden reggel a gyorsvonat 
elvitte tőlünk a kedves vendégeket, minden 
bizonnyal jóleső érzéssel távoztak tőlünk 
és azzal a tudattal, hogy Szegeden vannak 
megértő emberek, szomjas lelkek, akikért 
érdemes dolgozni. Láthatták, hogy a bel- 
missziói munka micsoda eredményeket 
mutat föl, hogy varázsol tömegeket a tem
plomba és minden vallásos előadásra. 
Valaki szavakba is öntötte a szunnyadó 
reményt: ha így halad a fölfelé lendülés, 
a szegedi evangélikus egyház fáklyává vá
lik, messzevilagitóvá, a Krisztus drága 
ékszerévé. Tátrai Károly.

Kapi püspök előadása 
a felsőbbrendü életről.

Röviden megemlékeztünk már ar
ról, hogy a M. E. K- Dsz. a múlt 
héten Budapesten tartotta évi kon
gresszusát. A rendkívül népes kon
gresszuson, melyen az egész ország 
ref. ev. diáksága képviseltette magát 
és melyen összesen 40 előadó műkö
dött, az első előadást Kapi Béla 
dunántúli püspök tartotta a felsőbb- 
rendű éleiről.

Kapi püspök, kit Viktor János, a 
szövetség elnöke, meleg hangon üd
vözölt, azzal kezdte előadását, hogy 
a különböző életiipu3ok kialakulásá
nak filozófiai alapjára mutatott reá. 
Az élettipus értéke attól függ, hogy

minő központi gondolatot helyeznek 
az élet középpontjába. Alacsonyrendü 
központi gondolat alacsony értékű 
életet teremt. Magasabb értékű köz
ponti gondolat magasabb értékű életet 
eredményez. — Röviden megrajzolja 
a hedonizmus élet típusát, mely a 
gyönyört teszi az élet mozgató közép
pontjává. Azután szól az utilitariz- 
musról, mely mindent az Önérdek és 
hasznosság szempontjából birál el. 
Magasabbrendü élet lép elénk akkor, 
ha az emberi életet az ember lénye
géből magyarázzuk. A test és lélekből 
formált álló ember hivatása abban 
áll. hogy az élet állati, érzéki elemei 
felett úrrá tegye a lelket. így lép 
elénk mintegy magasabbrendü élet 
az az élettipus, mely az életkulturát 
teszi az élet középpontjává.

További fejtegetésében rámutat 
Kapi püspök arra, hogy az ember 
lényének kettőssége még egyáltalában 
nem meríti ki az ember tulajdonkép
peni lényegét. Akkor értjük meg iga
zán az embert, ha a lélek öntudatában 
megismerjük az ember isteni elhiva- 
tását. Ez az öntudat föléje emeli az 
embert az egész teremtettségnek, a 
világ urává teszi és föléje emeli ön
magának is. De a lélek öntudatát 
csak akkor tudja kidolgozni, ha Isten
nel való közösségben él, mert az 
emberi öntudat örök bizonyságtevője 
a lélek isteni származásának és az 
ember isteni rendeltetésének.

így jut el Kapi püspök arra az 
eredményre, hogy csak egy felsőbb- 
rendű élet van és ez egyedül az 
Istennel való közösségben élhető.

Az előadás további részében meg
állapítja, hogy miben áll ennek az 
életnek igazi felsőbbrendűsége. Majd 
világos okfejtéssel megrajzolja, hogy 
az egyes emberre milyen kötelességek 
várnak, ha ezt a felsőbbrendü életet 
megakarja valósítani.

Itt említjük meg, hogy a M. E. K. 
Dsz. kongresszusát Viktor János ref. 
theol. tanár, a Szövetség nagy érté
ket képviselő elnöke nyitotta meg. 
A kongresszuson az összes résztvevők 
bevonásával tartott közelőadásokon 
kívül külön-külön csoportokban folyt 
a munka, később pedig hivatáságak 
szerint is csoportosultak a kongresz- 
szus résztvevői.

Hadi árva, vagy teljesen árva leány 
kerestetik egy evang. családhoz, kit család
tagnak is tekintetének s jövőjéről is gon
doskodnának. Cím a kiadóban. 2—3

Ev. oki. taníiónő, aki németül is beszél 
és zongora meg kézimunka tanítást is vál
lal, alkalmazást keres. Címe: Földváry 
Lenke Bpest, VIII., Gólya-u. 50. 1/21. i-»

A mester koporsójánál.
A soproni evang. Tanítóképző in

tézetben végzett jeles tanítói gárdá
nak halottja van. Január 24 én örök 
nyugalomra helyezték Szüsz Lajost, 
a budapesti Deák-téri ev. elemi is
kola igazgatóját.

Szüsz Lajos tollal-sróval, szívvel- 
lélekkel mindenkoron első volt a je
lesek között, akik Kapi Gyula és más 
jeles soproni paedagógus tanároknak 
szellemét képviselték a magyar egye
temes ev. tanítóság körében.

Az elhunyt kartárs halottja a bu
dapesti Deák-téri ev. elemi iskola 
testületének, de egyben halottja a 
magyar paedagógiának is. Földi ma
radványait elhantolták a kerepesi úti 
temetőben, ahol örök álmát alussza, 
de emléke és szelleme él a növen
dékek százaiban, tisztelői és barátai 
sokaságában.

Szeretett iskolája részéről a nagy 
halottat Lahmann György a tantes
tület nevében búcsúztatta, ki meg
ható beszédében többek között a kö
vetkezőket mondotta:

A Deák-téri ev. elemi iskola tan
testülete megindult szívvel és gyászba 
borult lélekkel áll e ravatal előtt és 
búcsúzik tőled szeretett vezérünk, 
igazgatónk, iskola- és osztálytársunk- 
és hűséges barátunktól.

Gyenge a mi szavunk fájdalmunk 
ecsetelésére, gyenge a nyelv veszte
ségünk megmérésére. Mint tölgy, él
ted delén, munkabírásod teljességé
ben dűltél ki a munka mezejéről, 
akkor, amikor egyház és haza egy
aránt még nagy alkotásokat várha
tott volna tőled.

Fényes elméd, fegyelmezett lelked 
vezérnek predestinált, minek egész 
férfiként megfeleltél.

Tanítói hivatásodban mester vol
tál, művészkezekkel írtál a gondjaidra 
bizott gyermekek leikébe és iskola
példát mutattál azzal, hogy az ev. 
magyar tanítónak a paedagógia rö
gös mezején mit kell produkálnia. 
A tanítás számodra mindenkor üdü
lés volt. Boldogságod ott csúcsoso
dott ki, amikor növendékeid között 
ragyogtattad elméd fényességét, ke
délyed mélységét. Ott voltál elemed
ben, ott szórtad dúsan, pazar kézzel 
lelked kincseit és gazdagítottál min
deneket, akik kezeidre bízattak, adtál, 
mindig csak adtál, soha nem kértél 
és ez volt boldogságod. Lelked, el
méd kincseinek tárháza kifogyhatat
lannak mutatkozott, — kifogyhatat
lannak, mint az ős forrás, amely soha 
ki nem apad. . .
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S amidőn a változhatatlan előtt 
könnyes szemmel meghajolunk s a 
gyász e megszentelt helyéről vissza
térünk munkánk mezejére, hogy to
vább oktassunk, tanítsunk, szeres
sünk, lelkesítsünk és gyújtsunk a ki
csikék szívében, tesszük ezt a te em
lékezetedben és tesszük ezt helyetted is 

Te pedig addig is pihenj ott a ma- 
gasságos égben, álmodj csendesen, 
álmodj szép színes álmokat, álmodj 
iskoládról, álmodj árván martát IV. 
fiúosztályodról, álmodj jóságos, okos- 
szemű magyar kis fiukról, amint oda- 
telepesznek a mester lábaihoz s hall
gatják annak tanítását, a te tanításo
dat, amint tanítod őket szépen, csen
desen, úgy, mint üt a földön, itt-ott 
egy emberöltőn keresztül, tanítod őket 
a betűvetésre, az írás nagy mester
ségére, oktatod őket rendre, fegye
lemre, tanítod őket szépséges, meg
csonkított magyar hazánk olthatatlan 
szerelmére, tanítod őket tisztelni szü
lőt és imádni a jóságos Istent...

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A Foederatio Emericana bontott 

zászlót legutóbb Győrött is, ebben a 
nagy „katholikus“ városban, mint ezt 
a győri „Dunántúli Hírlap“ írja. 
Ury Lajos kir. Ítélőtáblái tanácselnök 
tartotta az ünnepi beszédet. „Mi csak 
azt akarjuk — mondá Ury többek 
között — hogy egyenlő készültség és 
alkalmasság mellett a katholikus if
jú t ne mellőzzék. Kívánjuk, hogy a 
vezető állásokban is megfelelő szám
ban legyenek képviselve a kalholiku- 
sok.“ Harmadik célul „egy erős, 
önálló , fe g y e lm e ze tt k a th o lik u s  
hadsereg  fe lá l l í tá s á t- t  jelölte 
meg az ünnepi szónok.

Az ünnepélyen beszélt azután töb
bek között Strammer Viktoria pan
nonhalmi perjel is, aki a következő 
rendkívül figyelemre méltó kijelentést 
tette: „ nem engedjük magunkat hát
térbe szorítani, mert ez az ország  
n e m  R e g n u m  C h r is tia n u m ,  
hanem . R e g n u m  M a r ia n u m .“

Ugyanezen a napon egy másik 
nagy „katholikus“ városban, Kecs
keméten, a kecskeméti Mária városi 
templomépitö bizottság a templom
alap javára ünnepélyt rendezett, a- 
melyen az ünnepi beszédet Zsitvay 
Tibor nemzetgyűlési alelnök tartotta. 
Beszédében itt az ünnepi szónok töb
bek között a következőket mondotta: 
„ Elfelejtik, hogy a kereszténység igazi

békét, lelki megnyugvást jelent és so
hasem szenvedélyt, izgalmat. Keresz
tény az, aki önmagát megbecsüli és 
mást sohasem becsül le; keresztény 
az, aki templomhoz hord követ és 
nem felebarátainak megkövezéséhez; 
keresztény az, aki úgy él, mint hite 
(Jézus!) parancsolja és nem az, aki 
példaadás és megalázkodás helyett a 
csa l h a ta tla n sá g  jo g á t arrogálva 
Ítélkezik embertársai felett. „Ne ítél
kezz, hogy meg ne Ítéltessél.“

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Mi neked K risztus?
Febr. 16. Nagy halott. Máté 24.37—39. 

Sok ember számára Jézus Krisztus nem 
más, csupán csak történelmi alak, nagy 
ember, akinek jelentőségét az adja meg, 
hogy trónon sem tilt, győztes hadvezér sem 
volt s mégis dicsősége és emléke tú! éli 
az összes királyokat és hadvezéreket. Ne 
éld le életedet úgy, mintha Krisztus nem 
élne. jaj és borzalom lesz azok számára 
azaz idő, mikor a halottnak tartott Krisz
tus eljön mint élő!

Febr. 17. Hiúsági kellék. Máté 15.7—9. 
Vannak olyanok, akik számára Krisztus 
nemcsak a múlt tényezője, hanem a jelen
nek is egyik szerve. Nem engedik ugyan, 
hogy Krisztusnak nagyobb köze legyen a 
mai élethez, de szívesen alkalmazzák őt 
mint éleídiszt a hiú világban. Ezeknek csak 
születéskor, házasságkor és temetéskor keit 
Krisztus. Kiknél Krisztus csak dísz, azok 
Krisztusnál s Krisztuson szégyenek. A ke- 
res2tyénség nem lehet dísz az életen, de 
a keresztyánrég maga a legszebb élet.

Febr. 18. Rendőr. Róma 13 .1—7. Sok 
ember érzi, hogy Jézus Krisztusnak mé
lyebbre ható köze van a mai élethez, s 
különösen méltányolják társadalom fenn
tartó erejét. Látják, hogy féken tudja tar
tani a káros indulatokat, a tekintély elvé
nek elismerését csöpögteti a szivekbe s 
örömmel élvezik ennek eredményeit. Bizo
nyos, hogy Krisztus tud fegyelmezni. Fe
gyelmezése alatt áll-e az én életem is?

Febr. 19. Mester. II. Korinthus 1 0 .5. 
Sok ember, aki a társadalmi renden kívül 
az emberi egyének iránt is rendelkezik ér
zékkel, hangsúlyozza Krisztus kulturális 
működését. Meglátják az egyház szerte 
ágazó szervezetében mindenfelé szétömlő 
művelődési folyamat jelentőségét. A mű
veltség világosságának terjesztése mellék- 
terméke ugyan Krisztus munkájának, de a 
keresztyénség maga az igazi műveltség.

Febr. 20. Ereklye. Máté 3 . » Sok em
ber egészen közel engedi már szívéhez 
Krisztust. Őrzi mint drága ereklyét, ami 
ősöktől szállott reá. Dédelgeti mint az első 
szerelem drága emlékeit; világért sem 
hagyná el mint régi hagyományok belé- 
csonto8odott kedves szokásait. Személyes 
sérelemnek érzi, ha bántják, de éppen mert 
ereklye, csak érzelmi értéke van, nincs 
gyakorlati jelentősége. Krisztus nemcsak 
közel akar a szivünkhöz lenni, hanem belé 
is akar költözni.

Febr. 21. Eszménykép. Galácia 4 10. 
Az emberek legnagyobb része Jézusnak 
jelentőségét abban látja, hogy eszményké
pünk. Bizonyos, hogy életénei szebb, em
beribb életet elképzelni sem tudunk. 0  az

ember. Az eszménykép Krisztus is hideg 
Krisztus azonban, mert holt és gyenge 
Krisztus. Az eszménykép még nem erő. 
Kik követni próbálják tehetetlen szülő fáj
dalmak között fogják újra és újra érezni, 
hogy a magunk erejéből nem ábrázolódik 
ki bennünk Krisztus.

Febr. 22. Megváltó. Máté 1 6 .13—17. 
Milyen fájdalmas lehetett Krisztus számára, 
mikor megtudta, hogy nem ismerték meg, 
félreértették őt az emberek. S milyen bol
dog volt, hogy Péterben talált legalább 
egy lélekre, aki meglátta: mi akar lenni 
Krisztus az embernek. Megváltód, bűnök
ből szabadítód, Istennek ama báránva, ki 
megöletett a mi álnokságainkért. Borulj 
oda a megfeszített Úr elé, a tévelygő Ta
mással : „Én Uram és én Istenem 1“

H E T I  K R Ó N I K A .

Bethlen miniszterelnök Genfben a nép- 
szövetség pénzügyi bizottsága üiésén fel
szólalt és a felmerült kérdésekre részletes 
felvilágosítást adott. — A legutóbbi mi
nisztertanács foglalkozott a főrendiházi 
törvényjavaslat tervezetével is. — A kép
viselőház letárgyalta a költségvetést. — A 
tatai bányászok a munkaidő kérdése miatt 
sztrájkba léptek.

A felvidéken a cseh kormány megen
gedte, hogy a tanulás megkezdése előtt 
újból imádko? halnak a gyermekek.

Az erdélyi magyar és szász evangéli
kusok között az évek óta húzódó torzsal
kodás véget é r t; megegyeztek abban, hogy 
az összes ellentéteket a nemzetiségi paritás 
alapján rendezik.

A lengyel sajtó egy magyar-lengyel
román szövetség lehetőségével foglalkozik. 
Egyébként a magyar-lengyel kereskedelmi 
tárgyalások folyamatban vannak.

Jugoszlávia február 8-án tartotta meg 
az általános képviselőválasztást. A kor
mány 162 mandátumot kapott. — A mun
kanélküliek száma 21 ezerről 60 ezerre 
emelkedett.

Csehországban 3 dágaság napról-napra 
emelkedik. A kommunista és szocialista 
pártok hadseregellenes tüntetést rendeztek.

Romániát uj óriási panamabotrány 
foglalkoztaija, melybe még a trónörökös is 
belekeveredett.

Görögországban letartóztatlak húsz 
kommunistát.

Az albán kormány elrendelte az al
bán metropolita es a skutari érsek kiuta
sítását.

A spanyol direktórium elnöke, Primó 
de Rivera, újból visszatért Marokkóba a 
harctérre.

Franciaország deficitje csökkenőben 
van.

Törökország a népszövetség közbe
lépését a görög pátriárka ügyében vissza
utasítja,

Amerikában leszerelési értekezletet 
tartottak.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

i

A  m in d e n n a p i életből.
Uj rendszabályok a  jegy nél

kül utazók ellen. A kereskedelmi 
miniszter legújabb rendelete értelmé
ben a következő eljárást alkalma? ák
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azokkal szemben, akik jegy nélkül 
szállnak fel a vonatra: az az utas, 
aki nem tud érvényes jegyet felmu
tatni, tartozik az 'általa megtett út
vonalra, ha pedig a felszálló állomást 
azonnal kétségtelenül be nem lehet 
igazolni, a vonat által megtett egész 
útvonalra eső menetdíj kétszeresét, 
de legalább hat aranykoronát meg
fizetni Bit az utóbbi összeget kell 
fizetni akkor is, ha a vonat még el 
nem indult. Aki a kalauznak vagy 
a vonatvezetőnek felszólítás nélkül 
jelenti, hogy menetjegyet nem vált
hatott, a rendes menetdijhoz egy 
aranykorona pótlékot tartozik fizetni, 
azonban semmi esetre sem többet a 
menetdij kétszeresénél. A rendelet 
február 4-én lépett életbe.

H Á Z I  O R V O S .

A  kiima hatása az egészségre.

Az éghajlatnak (kiima) nagy be
folyása van az egészségre. A levegő 
nedvessége, tisztasága, melege, nyo
mása, mozgása (szelek) fénytartalma 
és elektromossága mind fontos sze
repet játszanak az ember életében.

Ezúttal a nedves hideg és a száraz 
hidegnek a szervezetre gyakorolt ha
tását kívánom ismertetni.

A nedves hideg kiima elvonja a 
szervezettől a hőt, ezért könnyen 
meghűlést okoz. Ezt különösen ta
vasszal és ősszel tapasztalhatjuk. De 
ugyanezt észlelhetjük akkor is, ha 
valaki a száraz meleg szobából hir
telen nedves hidegbe megy ki. Vagy 
például mikor valaki gondatlanul a 
vonat ablakához ül s egyszer csak 
hirtelen nyilalásokat érez, minden 
lélegzetvételnél fáj az oldala. Észre
vette ugyan az ablak nyílásain át a 
nedves hideg levegő beáramlását, de 
sokkal jobban lefoglalta gondolatát 
sok minden más, mint a saját egész
ségének megvédése; később jön rá 
csak, hogy meghűlését, mellhártya- 
gyuladását, reumáját stb. hol szerezte.

Ugyanezen alapszik a szervezetünk 
belülről való hirlelen lehűlése is. 
Midőn valaki kimelegedve például 
hideg vizet iszik, aminek a következ
ménye azután a gyomorhülés, lég
cső-, tüdőcsúcshurut, mondulagyula- 
dás stb.

A száraz hideg a nem tuságosan 
lesoványodott, a nem tu’gyenge és 
vérszegény szervezetre étvflgyjavító, 
anyagcsereemelő hatást fejt ki. A bél
működést fokozza, az idült légcső
hurutban szenvedők légcsövére, a

tüdőjére erősítőleg hat. Ezért ajánl
juk a téli csikorgó hidegben úgy a 
gyermekeknek, mint a felnőtteknek a 
korcsolyázást, általában a szabadban 
való mozgást. Dr. Schwaitz Ernő.

H A R A N G S Z Ó .

Hatvanad vasárnapján.
* ; Ap. csel. 26. 24—30.

A hitetlen Festusnak viszonyát Krisztus 
evangéliomához, a félhitü Agrippájét és a 
hivő Pálét szemlélheti a magába mélyedö 
lélek az ap. csel. könyvének fentebb idézett 
részében. „Kívánnám Istentől, hogy nem 
csak majdnem, hanem nagyon is, nem csak 
te, hanem mindazok is, akik ma engem hall
gatnak lennétek olyanná, aminö én is va
gyok.“

Pénzügyi bizotisági ülés. A dunántúli 
egyházkerület pénzügyi bizottsága íebr. 
10-én Sopronban szentmártoni Ráció Lajos 
elnöklete alatt rendes ülést tartott.

Lelkészavatás. Febr. 8-án avatta lel
késszé Kapi Béla dunántúli ev. püspök 
Berger Lajos jelöltet a szombathelyi tem
plomban. A lelketemelő ünnepségnél közre
működtek László Miklós, Kovác3 István 
vallástanárok, Puskás Jenő püspöki titkár 
és Schöck Gyula másodlelkész. Berger 
Lajost Kapi püspök segédlelkészül Szent- 
gotthárdra diszponálta.

A „Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diák-Szövetség 15-ik jubiláris téli kon
ferenciáját, mint erről már röviden meg
emlékeztünk, jan. 31-től febr. 2-ig tartotta 
Budapesten. Körülbelül 400 főiskolás és 
egyetemi hallgató került a konferencián 
Isten igéjének pergőtüzébe. Evangélikus 
részről Kapi Béla püspökön, dr. Deák János 
egyetemi tanáron és Turóczy Zoltán lelké
szen kívül előadásokat még dr. Hilscher 
Zoltán, Marcsek János és br. Podmaniczky 
Pál lelkész tartottak.

Beled. A gyülekezet lelkészévé Puskás 
Jenő püspöki titkárt választotta meg.

Johnson Gisle előadása a szekta
kérdésről. A budapesti evang. egyházme
gye febr. 2-iki lelkészértekezletén hatalmas 
előadást tartott Johnson Gisle norvég evang. 
lelkész a magyarországi szektakeidésiől. 
Rámutatott arra, hogy a kérdést nem így 
kell felállítanunk: „Milyen álláspontot fog
laljunk el a szektákkal szemben ?'■, hanem 
„Milyen álláspontot foglaljunk el önmagunk
kal szemben ?“ Hangsúlyozta a lelkészek 
megtérésének, bibliaóráknak, konferenciák 
tartásának a szükségét.

Jókai-emlékünnep Bonyhádon. A 
bonyhádi ev. reálgimnázium nagyobbsza- 
básu Jókai-ünnepet tart február 18-én. Ez 
alkalommal Fáik Henrik reálgimn. igazgató 
fogja a nagy regényíró érdemeit méltatni.

Jókai ünnepélyek az iskolákban. A 
vallas- és közoktatásügyi miniszter elren
delte, hogy febr. 18-án az összes iskolákban 
Jókai ünnepélyt tartsanak a nagy regényíró 
születésének 100-ik évfordulója alkalmából.

A szombathelyi prot. kör legutóbb 
sikerült családi összejövetelt rendezett, 
melynek tiszta jövedelme meghaladta a 4 
milliót.

Áthelyezés. Kapi Béla dunántúli püs
pök Polster Gyula s. lelkészt Szentgott- 
hárdról Schöll Lajos főesperes mellé Hi

dasra helyezte át. Polster Gyula 8. lelkész 
szolgálatkészségével, lelkipásztori lelküle- 
tével, ügybuzgóságával szép emléket ha
gyott Szentgotthárdon.

Ki seg ít?  Lapunk 5. számában ilyen 
című felhívásunkra eddig adakoztak: Ev. 
Társaság Pécs 250 ezer, Diakon ia Egylet 
Pécs 250 ezer, „Lelkipásztor“ szerkesztő
sége Magyarboly 100 ezer, Sloll Ernő ta
nító Nyíregyháza 100. Evang. egyház Szent- 
gotthárd 50 ezer, Czipott Géza lelkész 
50 ezer, Berger Lajos felavatása alkalmá
val 20 ezer K.

Szentgc tthárd. A lelkész-C3alád élés
kamráját legutóbb természetbeni adomá
nyaikkal a következők gazdagították : idősb 
Luthár Lajosné, Lang Károlyné. özv. Szul- 
czer Józsefné, Ajkay Jenőne, Vargha Gá- 
borné, Barke Elekné, Kollár Elekné, Kurc 
Ferencné, Schaberl Jánosné, Pável Jánosné, 
Pável Ernő (Wien), Knau«z Józsefné, Eben- 
spanger Béláné, Steiner János, Malasics 
Kálmán, Steiner Gusztáv, özv. Ernszt Sa- 
muné, Kiss Gáborné, Németh Mihályné, 
Thiell Ferencné Szentgotthárdról és Kollár 
Ferencné Zsida, Graf János, Jud József 
Rábafüzesröl.

A magyarbolyt lelkészi hivatal közli, 
hogy a községben a gör. kel. szerbek el
költözése folytán eladó: 1 ház 50 ho’d 
földdel, 1 ház 28 hold földdel, 1 ház 60 
hold fő ddel, 1 ház 5 hold földdel. — A 
házak jó karban vannak, a földek jó ter- 
mőek. Evang. vagy ref. magyar nyelvű csa
ládok, akik ide telepedni akarnak, s haj
landók hizat és földet venni, az ev. lel
késznél, Magyarboly jelentkezzenek.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
Németország. Az új egyházi alkotmány 

a német tartományi egyházak élére püspö
köt állít, nem úgy mint eddig főkonzisz- 
íóriumot. A tartományi egyházak most 
egymásután püspököket vá'asztanak. Eddig 
Szászország püspöke Ihmels, Braunschweigé 
Bernewitz, Mecklenburg-Schweriné Behm, 
Mecklenburg-Strelitzé Tolzien, Holsteiné 
Mordhost és Scheswigé Voelkel. Hannover 
most választ, míg Poroszország, a déli 
tartományok és néhány kisebb egyház nem 
akarja a püspöki címet bevezetni.

A bajor konkordátum érzékenyen érinli 
a protestáns theologiai fakultások jogait, 
ezért felemelte a Darmstadíban e napokban 
tartott theologiai tanári konferencia szavát, 
hogy megvédje a fakultások jogi helyzetét 
és a népegységhez való viszonyát.

Svédország. A folyó év augusztus ha
vában Svédország fővárosában Stockholm- 
bán a protestantizmus világkonferenciáját 
fogják megtartani E célból már most van
nak előértekezletek. A német egyházak 
föemberei már is elutaztak oda, hogy úgy 
a svéd evangélikus érsekkel Soederblom- 
mal, mint a svéd királynéval megbeszél
hessék és előkészíthessék a konferencia 
anyagát és tárgyalásainak módozatait. Ilyen 
konferencia még nem volt, amióta protes
tantizmus van.

Lengyelország. A lengyel vallásügyi 
minisztérium egy tollvonással eltörölte a 
karácsony, husvét és pünküsd második 
ünnepnapot, azonkívül a nagypénteket és 
február másodikét is. Ezt a lengyel evan
gélikusok sérelemnek veszik, mert az 1922. 
évi egyezmény 89. § a szerint egyházi 
ügyekben újítást csak az összes, de kivált- 
kepen kisebbségi egyházak meghallgatásá
val és beleegyezésével lehet eszközölni.
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A lengyel minisztériumot úgy látseik nem
zetközi egyezmények nem kötik.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Halálozás. Bélák Géza, a csapdi-i ev. 

egyház nagyérdemű lelkésze, ki 40 évig 
szolgálta gyülekezetét, elnöke volt a fejér
komáromi egyházmegye számvevőszéknek 
és törvényszéki bírája a dunáninneni ev. 
egyházkerületnek, február 4-én 65 éves 
korában visszaadta lelkét teremtő Istenének. 
Elhalálozása alkalmával az egyház a kö
vetkezőket jelenti: A csabdi-i evangélikus 
egyház mély fájdalommal tudatja, hogy 40 
évi kitartó szolgálatban felejthetetlenné vált 
szeretett lelkésze, nagytiszteletű Bélák Géza, 
a fejérkomáromi egyházmegye vö t szám
vevőszéki elnöke és a dunáninneni egy
házkerület törvényszéki bírája f. évi febr. 
4-én délelőtt 10 órakor 65 éves korában 
jobblétre szenderütt. Áldott életű halottunk 
temetése f. évi febr. 6-án délután 2 órakor 
lesz a templomunkból temetve. Szeretett 
lelkipásztorunkat hálás imádkozásban ajánl
juk a mi Urunk Jé?us Krisztus Atyjának 
Kegyelmébe. Csabdi, 1925. február 4-én. 
Máté Ev. 25. r. 21. v. Jól vagyon jó és hö 
szolgám.

Ú J D O N S Á G O K .

Nagykőrös ötszázesztendős. Nagykő
rös városa ezévben tölti be fennállásának 
500- ik esztendejét.

A gazdák adóelengedést kapnak. A 
kormány hír szerint, bizalmas rendeieiet 
bocsátott ki az illetékes pénzügyi hatósá
gokhoz, mely szerint az adófelszolamlások- 
nál különös tekintettel kell lenni az ország 
egyes részein tavaly előfordult gabona
rozsda károkra. Egyes vidékeken máris 
nagyobb összegű adókat engedtek el a ká
rosult gazdaközönségnek.

Tizennégy éves fiú, mint hatszoros 
életmentő Kerek István tanuló, a 138. sz. 
„Rákóczi" cserkészcsapat tagja a cserkész 
jótett végzése terén rekordot állított fel. 
A fejlett, izmos fiú eddig hat fuldoklót 
mentett ki a Dunából.

A forgalmiadó jutalékrendszert a 
kormány megszünteti, de ha ez az állam 
bevételeinek megszüntetésére vezet, újból 
életbelépteti.

Amikor pap lelövi a csendőrtisztet. 
Bellovar mellett egy faluban a vita hevé
ben a kath pap agyonlőtte a cseiidőrtisztet. 
A papot letartóztatták.

Éhínség pusztít Írországban. Íror
szág nyugati részéin éhínség tört ki. A 
tüzelőanyaghiány pedig még súlyosabbá 
teszi az általános nyomorúságot.

Fokfőidőn megtalálták a történelem 
előtti ember csontjait. Nyugat-Fokföidön 
50 méter mélységben egy mészretegben 
megtalálták egy történeiemelőtli ember 
csontjait, aki összekötő kapcsot jelent a 
majomember és az ember között.

T ibeti papok Londonban. Londonba 
a napokban két tibeti pap érkezett, akik 
az első napon kijelentették, nagyon sajnál
ják, hogy elhagyták a hegyeket. A papok 
eddig tizennégyezer láb magasságban enek 
s az első napokban a nagy légnyomás mi
att teljesen süketek voltak. A derék egy
házi férfiak most látlak először automobilt 
és’ repülőgépet s szentüi meg vannak győ
ződve, hogy mindezek az ördög találmányai.

A vihar felfordított egy vonatot. A
hatvan mérföldnyi sebességgel dühöngő 
vihar a donogai grófságban egy vonatot, 
amely éppen egy völgyáíhidaláson haladt 
keresztül, kisodort a sinekből.

Gyilkos forgószél. Trapezunt vidékén 
heves forgószél dühöngött. A forgószélnek 
mintegy száz ember áldozatul esett.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az Új idők, fennállásának 30 évfor
dulója alkalmából 100 millió koronát sorsol 
ki olvasói között. Az Uj Idők 5 . számában 
folytatódnak Csathó Kálmán és Ludwig 
Wolff érdekes regényei. — Közli a lap 
azonkívül Kosáryné Réz Lola, Pásztor Jó
zsef, Illés Endre és Föld Ernő elbeszélé
seit, Rákosi Jenő cikkét, Juhász Gyula, 
Hangay Sándor és Tcrescsányi György 
verseit, számos művészi és időszerű képet 
és a lap rendkívül népszerű rovatait, ajszer- 
kesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az 
Uj Idők előfizetése ára negyedévre 80.000 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal Budapest, VI. kerület 
Andrássy út 18

A Magyarság előfizetői az Évkönyvet 
ingyen kapjak. Mutatványszámot küld a 
kiadóhivatal Budipest, VII., Miksa-ucca 8.

Magyar lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folytatódik. Az egyik Szederkényi 
Anna: Marika, a másik Keleti M .: Leány
vár. A regényeken kívül mulattató, tanul
ságos és érdekes olvasmányok, szebbnél 
szebb képek egész kincsesházát találja meg 
az olvasö a lapban. Mutatványszámot kí
vánatra ingven küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy-ut 16.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
T. L. Rábabogyüszló. Április 1-ig rendben. — 

•  . E. Tés. P, M. címe: Bpest, II., Battyányi-tér 3. II. 
— H. Mór Bpest. Küldjük grátisz es szívünkből 
javulást kívánunk. — Oi S. Sopron. Helyesbítettük. 
Szív. üdv. K. M. Konyhád. Folyó évi július 1-ig 
előfizetve.

Felelő# szerkesztő ős kiadó: CZIPOTT GÉZA 
SseB%ottkArd. .Vasvévwe*?»*. 

Sscrkesztőtárs: NÉMETH KARGL1. 
Kéziratokat nem adunk vissza.

BANG í f aT ^ éI Í T
Budapest, R áday-u. 14.

Teljes anyagi garancia mellett készít 
elő vidéki magántanulókat is. JeoyZBtBlí.

Németül is beszélő 16—17 éves 
leány, egyszerűbb de jó famíliából 
kis gyerek mellé azonnali felvételre 
kerestetik. Cím: Fleischhader mér
nök Kaposvár, Eszterházy-u 1—3

Új és jó könyvek:

ÚJ ÉLET. Irta: Kapj Béla.

Ára 6000 korona. i—§

fl K is - JÓ K A I.
I f jú s á g i  s z ín j á t é k  egy felvonásban.

Irta : Cslte Károly.
Ára 10.000 korona. í—6

„Marzeil Endre, orgonaépítő, harmóni- 
umjavífó és zongorahangoló“ ev. testvérünk 
szakjába vágó minden munkát a legjutá- 
nyosabban vállal. — Vidékre is szívesen 
megy. Lakik: Bpest, IX., Közraktár-u 14.

___  1—i

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- É S  FA-BUT0R0K, 

S O D R O N Y  Á G Y B E T É T E K
beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr, 
Arany János utca 18. T e le fe n  732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

P I A C .
Február 10 Zürich: Budapest 0.00.72. 

Deviza: Dollár 71.490, Dinár 1151, Osztrák 
korona 0 0072.1. Szokol 2213. Lei 376. 
Francia frank 3888. — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú
hús 32.000, zsír 50.000. — Gabonaárak: 
Búza 620 835, rozs 497 500, árpa 410.000 
z a b ------, tengeri 425 000. korpa 253.750

Gyüjfsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

Nyomatott Wellisch Béla viliamüzemü könyvnyomdájában Szentgotíhárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonoa:
a DunántQll Lotlier-Siflvotsíi
t i  Országos Lut hor-S/.övet- 

aég hivatalos lapja.

Köziratok, előfizetési dijak 
én reklamációk a 

HARANGSZÓ szorkesztó- 
kiadóhivatalának 

Bsentgotthárdra ÍV,savra.) 
küldendők. 

KlŐfiaetéat elfogad 
minden evana. lelkész 

ói tanító.
MaoJelBBlk mlDdeo ?asároap

Ti, a k ik  fé l i te k  az U rat, 
d ic sé r jé te k  ő t !

Szerkesztő-kiadóhivatal:
s z e n t o o t t b Ar d .

VasvArmegyö,
A „HARANattZO“

előfizetési ára : az első 
negyedévre 19.000 korr.ua. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
bmtkar-MiőffMfl tagossal 

10°/o-o8 kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
az I. negyedre 20.000 K.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
•aórványban lakó híveink 

ntk Ingyenpéldányokat 
küldünk.

R farsang kísértései 
közt.

Irta : Dr. Csengődy Lajos.

Nem hinné el az ember, ha sze
mélyesen is nem kellene tapasz
talnia, hogy inennyi romlotság, 
mennyi erkölcsi métely öli meg 
világunkat, nem is szólván a fő
város szennyes csatornáiról, de 
még a legelhagyatottabbnak látszó 
falvakban is.

Valami különös álok súlya ne
hezedik ránk, amely alatt nem tu
dunk másra gondolni, mint arra, 
hogy a mi ? 's iev es  nemzetünk 
mai embergyümölcsei sehogy sem 
tudnak megérni, mert a férget nem 
hogy irtanánk, hanem édes méreg
ként szívjuk magunkba s nem tö
rődünk azzal, hogy időnek előtte 
le kell így hullanunk.

Ki gondol arra, hogy fog-e jobb, 
nem lsebb emberrügyeket hozni ez 
a nemzetfa ? Ki gondol arra, hogy 
gyümölcsével nem fog-e az a fa is 
kipusztulni az Isten kertjének ab
ból a részéből, amit a Kárpátok 
bércei koronáznak ? Ki gondol arra, 
hogy mi lesz ezekkel az időnek 
előtte féregrontásfogta embergyü
mölcsökkel a lehullásuk után, a 
halálbatemetkezésiik után ? Mert 
azután is lesz még valam i!

Akik gondolnak minderre, azok
hoz szólanak e sorok. Akiknek fáj, 
hogy korán s nagyon ráncosodik 
az Élet arca körülöttünk. S akik 
tudnának s akarnak is tenni vala
mit, hogy az életsorvadás folyama
tát az életzsendülés váltsa fel.

S kinek volna mindez Istentől 
adott hivatása, ha nem az evangé
lium, a tiszta evangélium népének. 
De ebből is elsősorban azoknak, 
akik az „élet álm a“ helyett az

„örökélet álmát“ álmodják már e 
test életben i s !

Ha még oly kevesen vannak is, 
ha még oly elszórtan is egymás
tól, talán nem is tudva, hol, melyik 
határban viaskodik az élettel a 
hozzá hasonló társ, ott, ahol van
nak, lássanak újult erővel neki a 
féregirtásnak. A lelkeknek sokszor 
a legmélyéből — ha kell — kitép- 
desni az erkölcsi mételyt.

Azt is mondhatnánk: szélmalom
harcra buzdítunk. Azt mondhat
nánk: a hatóságoknak, törvények
nek kell ebbe a küzdelembe bele
avatkozni, mert amíg ott nem emel
nek szókat az erkölcsi ragály ellen, 
addig hiába minden.

És mégsem mondhatjuk ezt, mert 
evangélikusok vagyunk. S a mi 
életünk fundámentumából azt ta
nuljuk, hogy a népek apostolai for
málják a világ életáramlását. így 
van most is.

Apostolokra vár e világ. Apos
tolokat kér a mi csonka országunk. 
Akik orvoskertészei lehetnének á 
mi ezeréves magyar fánk romlás
fogta gyümölcseinek.

Akit még nem mérgezett meg a 
Bűn falánkja, akinek erkölcsi tisz
tasága erősebb volt, mint minden 
kísértés, az el nem csüggedő erő
vel mindennap új harcra induljon. 
Minden nap van módjában tenni 
valamit a nagy mentés munkájá
ban. Ha mást nem, az egészsége
sek megtartásával kivárni, míg a 
romlott gyümölcsök politikában, 
társadalomban, egyházban lehulla
nak s helyet adnak az új hajtá
soknak.

Ebben a munkában az oroszlán- 
rész és egyben a kezdeményező 
lépés is a vidékre vár. Az ország 
szíve ma olyan szellemi áramlatok 
székhelye és ütköző, meg érintke
zési pontja, amelyek ezt a munkát

igazán szélmalomharccá teszik mind
addig, amíg a festett aszfaltrózsák 
százai illatozzák teli az éjszakákat. 
Ott az emberek ezrei esztétikai 
síkban elégítik ki vallásos szükség
leteiket s messze vannak attól, 
hogy hitüket életformáló erővé en
gedjék kifejlődni.

Ellenben bármily nagy legyen 
is a lelki fertő, melyben falvaink 
élnek, annak mélyén — sokszor 
egészen a tudat alatt — még min
dig megtalálható (tapasztaltam, sok
szor a legsúlyosabb esetekben is) 
az egészséges lélek. Ezt felszihre 
hozni, ennek az érvényesülését le
hetővé tenni s az erkölcsi lápvirá- 
gok helyett egészséges embergyü
mölcsökkel ékesíteni a trianoni s ír t: 
apostolokat kér elsősorban az evan- 
géliomi falvak soraiból az ezeréves 
csonka törzs. A hitet életformáló 
tényleges erővé tenni ott, hol az 
embert ismerik és befolyásolják 
egészen közelről egymást, nem le
hetetlen, ha az irányítás, a veze
tés hatásos hűséggel következetes.

Szakítás a Vatikánnal.
A francia m iniszterelnök tám a

dása a páp aság  ellen.
A francia kamara a külügyi költ

ségvetés vitája után hozzájárult a 
francia vatikáni követség megszün
tetéséhez. Ezzel tulajdonkópen Fran
ciaország szakított a Vatikánnal Ez 
a szakítás előre látható volt a francia 
miniszterelnöknek, Herriotnak több- 
izbeni felszólalásaiból, ki igen éles 
hangon támadta a pápaságot A pápa 
elleni támadásaiban a miniszterelnök 
nem szorítkozott kizáróan a vatikáni 
nagykövetséggel kapcsolatos kérdé
sekre, hanem felvetette többek között 
a püspök kinevezés jogának a kér-

Olvassuk és terjesszük a Harangszót!
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dését is. A kamarai illést megelőző 
beszédében beható bírálat alá vette 
főleg XV. Benedek pápának í világ
háború alatt tanúsított magatartását. 
»Mindnyájan meghajolnánk az előtt 
— mondotta Herriot — ha a pápa
ság a maga fennkólt hivatásához hí
ven, felül emelkedett volna a háború 
zsivaján és a tiszta igazságosság 
szavától vezettette volna magát. Ma
gas politikai okokból azonban a pápa 
hallgatott.« Herriot behatóan meg-’ 
világította a pápának a világháború 
alatti magatartását, valamint arra 
irányuló fáradozásait, hogy Olasz
országot megakadályozza a Francia 
országhoz való csatlakozásában. El 
mondotta, hogy a pápa hallgatott 
akkor, amikor a háborúban belga 
papokat Öltek meg, holott Belgium
nak képviselője volt a Vatikánnál. 
Herriot a továbbiakban azt a szemre
hányást emeli, hogy a Vatikánnal 
való diplomáciai Összeköttetés újabb 

* felvétele a francia papság nagy ré
szének tiltakozása ellenére korhadt 
alapon történt meg. A szent szék ál
landó ellensége a laikus iskolának s 
a pápa a világháború alatt semmit- 
sem tett a világ általános békéjének 
a helyreállításáért.

Éjféli papválasztás.
Komor, sötét hajlék,

Síri csendes, rejtett.
Benn hangtalan, némán 
Homályos fény mellett 
Virraszt egy ifjú pap.
Mélázva néz, tekint

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. (22)

Kardos kapitány nejével az utazásból 
vissza érkezve, nem töltötte tétlenül a sza
badság idejét. Meglátogatta ipa gyárait, 
alaposan megvizsgálta a berendezést, a 
gépeket. Közölte szakértői véleményét Al
fréddel s atyjával és ezek oly figyelemre
méltónak találták észrevételeit, hogy azon
nal felkérték a gyárak összes, fontosabb 
alkatrészeire kijavítási tervezet készítésére. 
A munkásviszonyokat is tanulmányozta. A 
nápi pihenési percekben s a munka vég
zése után szóba állt a munkásokkal. Elbe
szélgetett velük s miután bizalmukat őszinte 
jóakaratával megnyerte: megismerte élet
elveiket, óhajtásaikat. Egy este, midőn ott
hon Walther szobájában hárman gyári 
ügyekről beszélgettek: Alfréd e kérdést 
intézi hozzá:

— Vilmos, amint látom te a munkások 
viszonyai iránt is nagyon érdeklődői. Hosz- 
szasabban, bizalmasan beszélgettél velük. 
Mit tapasztaltál; nincs panaszuk ? Megvan
nak elégedve helyzetükkel ?

— Napi díjuk tisztességes, e miatt nem 
is panaszkodnak, de úgy a gyár, mint a 
munkások érdekében figyelmetekbe aján

lj töpreng: „Egy hét elmúlt 
S vasárnap van megint!“ 
Azután fölveszi 
A vaskos bibliát.
Kivül meg oly borús 
És csendes a világ.

Tanulna, de nem tud. 
Nagy gond üli lelkét.
Nehéz ma az írás.
Minden helyet elvét. 
Fogadja-e ott nép,
Igére szomjazó.
Vetését, munkáját 
Hittel jutalmazó.
Mert hamvad a szent tűz, 
Némulnak az imák,
Mássá lett az ízlés, 
Megfordult a világ.

Szól bár, lángol s heviil 
Ékes szava ragyog,
Hidegek a szivek 
S  üresek a padok, 
Fújhatnak zord szelek, 
Perzselhet napsugár 
Az Úr házába ma 
Csak az Úr lelke jár.
Nem kell már az Ige,
A bús melódiák,
Mást kíván mindenütt 
A könnyelmű világ!

Nem mindig volt ez igy, 
Száz, meg száz év előtt, 
Mikor az Úr szava 
Vigaszt rejtett s erőt,
Mikor a szent hajlék 
Hivő néppel megtelt,
Mikor szent ünnepe 
Vonzó volt és kedvelt,
Mikor hevült a szív, 
Zengettek áriák 
S hitet lehelt buzgón 
A csendes, szép világi

„Tűnj el, közöny kora, 
Ti számító elmék,
Kikben nincs lángolás,
Nem éjnek szent eszmék!

lom még a díj fizetésen kívül a következő 
intézkedést. A napi díj ez idő szerint biz
tosítja a munkásnak a maga és családja 
fentartását, de méltányos a gondoskodás
nak lelki életükre kiterjesztése is Nagyon 
tanácsos volna a sok embert foglalkoztató 
gyáraknál egy- egy munkás könyvtár felállí
tása olvasó teremmel. A könyvek beszer
zésénél ügyelni kell, hogy csak valláser
kölcsi elveket nem sértő, felekezet, faj, 
osztálygyülöletet nem szító, józan ízléssel 
írt művek vétessenek fel, amelyek mulat
tatva is tanítanak, alkalmat nyújtanak az 
önművelődésre, hasznos ismeretek gyűjté
sére, ébresztik a tiszteletet mind az iránt, 
ami szent és jó. Ily könyvtárak, olvasó
termek hathatósan óvják a népet, a szen
vedélyeket lázító, erkölcsi törvényeket gú
nyoló szélső szociálizmus tanainak rom
boló hatása ellen. Marxról s tanairól már 
bizonnyal hallottatok, vagy olvastatok. Az 
ő egyoldalú rideg iránya engesztelhetlen 
harcra hívja a világ összes proletárjait a 
tőke ellen. Hazát, egyházat, hitet, szerete- 
tet nem ismer. Elvei amily mértékben terjed
nek, ellenséges táborokra szabják a társa
dalmi osztályokat. A tulajdonjog elvetésé
vel osztályharcra tüzelnek mindazok ellen, 
kik szorgalmuk gyümölcséhez, jogos tulaj
donukhoz ragaszkodnak. Marx mindent

S akiknek lelke lent,
A porban vesztegel,
Ne lássalak többé,
El tőlem, messze el!
De szóljatok ismét 
Ti ősi áriák 
Pattanj ki sírodból 
Te rég letűnt világ!“

Szólt s már is abban él 
Minden mást elfeled;
S fenn a toronyórán 
Veri az éjfelet.
S élet támad körül,
És kondul a harang 
S idegen hang kiált,
Sikolt fent és alant,
S kopognak az ajtón 
S belépnek daliák:
„Gyere, beszélj nekünk,
Vár jobb s hívőbb világ!“

Fényárban a szentély, 
Minden zuga megtelt. 
Tolong a hivő nép,
Elfoglal minden helyt.
Elöl ragyog gyémánt,
Kard fénye, korona,
Végén áll a jobbágy 
S felbúg az orgona.
Ének buzog, zendül,
Szólnak melódiák, 
Hangjuktól zeng az éj, 
Templom, sírbolt, világ.

Halkul az orgona, 
Szószéken áll a pap.
Ha mindig boldog volt, 
Most a legboldogabb. 
Soh’sem beszélt még így. 
Ajkán a szó meró 
Tűz, hév, hit, lángolás 
S vigasztaló erő.
Elhangzott a beszéd 
Most mondjuk az imát, 
Jobbágy, szabad, vitéz 
És az úri világ.

Elhangzott az áldás,
Az utolsó ima.

kommunizáló tana azon igazságba ütközik, 
hogy tőke nélkül nem kezdhető s fólytat- 
ható munka, a tulajdonjog nélkül nem áll
hat fenn az egyéni szabadság, elhal a szor
galom, előbbre törekvés, a vallás sírja fe
lett a csak ösztönüknek élő állatok sorába 
hanyatlik az ember. Igaz, a teljes egyenlő
ség, a jólétből egyenlő közös méríék han
goztatása, nagyon alkalmas a felületes gon
dolkodók képzeletének feltüzelésére. A fenn
álló rerfd változásával is szerepelni törek
vők előtt igen hathatós eszköz, a nép iz
gatására a tőke, a tulajdonjog ellen. Bizo
nyos, hogy Marx tanai körútat tesznek a 
világon, lassanként behatolnak a vagyon
talan munkások körébe is. Ott találnak 
legtöbb párthivet a túlzott követelések fel
keltésével, másrészről a gyűlölet szításával 
a vagyonnal bírók ellen: ahol a társada
lomban legélesebbek az ellentétek, hol az 
emberszeretet legkevésbbé tud az osztály
korlátokon felü emelkedni s önzetlenül 
közre munkálni, hogy minél kevesebb le
gyen' a sorsüldözött szenvedő, minél több 
a megelégedett, boldog ember. ,

Gondolod, Vilmos, hogy Marxnak a tár
sadalmi rend felforgatását célzó tanai egy
kor diadalra jutnak?

— Lehet, hogy egy két helyen magá
hoz ragadja a hatalmat, de csak addig,
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Feláll és szól im’ egy 
Öreg, ász had-fia:
„Hívtál, légy hát papunk 
itt fent s majd ottan lent!“
És mind az egész nép 
Rázugja az ament.
S  némán áll a szentély,
Nem szólnak már imák,
Csendes, sötét az éj.
Templom, sírbolt, világ.

Tűnik, múlik az éj 
És jö  a virradat.
Keresve keresik,
Nincsen sehol a pap.
Az oltárnál lelik,
Áll mozdulatlanul,
Öleli az írást 
S buzgón reá borul.
S nem is ö már. tlmenl,
Hol zúgnak áriák,
S  az Ur nevétöl zeng 
Égbolt, szellem, vdág!

HÚSZ ÁGH GYULA.

Apróságok.
Hogy az Országos Luther Szövet

ség központi vezetői Szegedet meg
látogatták, a tiszteletükre rendezett 
vacsorán kedves apróságokat emle
gettünk, jellemző kicsi dolgokat eleve
nítettünk fel az elmúlt idők áldott- 
emlékü nagyjairól.

Kis rucák a  reverenda körül.
Qyőry Lóránd ny. földmUelésügyi 

miniszter beszélte el, hogy mikor bol
dogult édesatyja : Qyőry Vilmos Oros
házán, ahol évekig lelkészkedett, egy 
temetésen mondja a halotti beszédet, 
egyszer csak azt veszi észre, hogy 
valaki ráncigálja a reverendája alját.

inig szabadságtipró zsarnoksága alatt az 
elámított nép kiábrándul és uralmát mint 
egy kínos igát széttöri. Míg az emberek
ben különbözők lesznek a tehetségek, jel
lemek, vágyak, addig a tökéletes egyen'ő- 
ség eszméje megvalósíthatlan marad. Azon
ban a vagyonososztálynak is hivatása a 
felebaráti szeretet törvényét szem előtt 
tartva arra törekedni, hogy a tőke a becsü
letes szegény munkással is éreztesse jóltevé 
erejét. Ily eljárással lefegyverzi az izgató- 
kat. A megelégedetteknél nem talál visz- 
hangra a felforgatók lázító szava.

— És mi volna a védekezés módja — 
kérdi ismét Walther — a tulajdonjogot, a 
társadalmi rend alapját fenyegető támadók 
ellen ?

— Készséggel közlöm nézetemet e kér
désben is. A munkások nálatok tisztessé
ges hetibért kapnak. Ebből családjukkal 
szépen megélhetnek. Ha azonban elöregesz- 
nek, munkaképtelenekké válnak: a család 
jövedelme megszűnik, az ajtót a gond, az 
ínség zörgeti. Igen méltányos, hasznos 
volna a gyáraknál egy inunkásnyugdíjinté- 
zet létesítése. Éhez az alapot maga a gyár- 
tulajdonos tenné le a viszonyoknak meg
felelő összeggel. Bizonyos, hogy a munká
sok is örömmel ajánlanák fel hozzájárulá
sukat munkabérükből. A nyugdíj reájuk

Lenéz, hát egy kis sárgapihés ru- 
cácska vadászgat a legyekre. Erre ő 
nyugodtan beszél tovább, azonban a 
falánk állatkák oly kitűnő vadászte
rületnek találták a reverendát, hogy 
mire a halotti beszédet elvégezte, ott 
tipegett, sápogott s cibálta a reve
rendát az egész 15—20 főnyi kis 
falka.

Kappant ne vegyetek, csak kakast.
Ez egy sürgöny tartalma, melyhez 

dr. Benkő István, áll. főgimn. tanár, 
az Evang. Luther-Szövetség szegedi 
fiókjának ügyvezető igazgatója fűzte 
a következő történetet: Valamikor 
még 1870 körül egy zivataros, esős 
éjszakán az orosházi sürgönyhivatal
hoz egy sürgősen kézbesítendő (ma 
azt mondanák: >dringend<) sürgöny 
érkezett: Qyőri — Orosháza, címre. 
Qyőry Vilmos nagytiszteletü urat 
rajongva szerették, hiszen még ma is 
áldva emlegeti emlékét mindenki; 
tehát természetes, hogy a hivatalnok 
azonnal küldte a kiho.dóí a külön
ben nem is messze levő papiakhoz. 
Bár már éjfél után volt, a tudós lel
kész dolgozószobája ablakából még 
kiszűrődött a lámpafény a zimankós 
éjszakába (talán épen a spanyol Cid 
románcokat sorakoztatta a híres mű
fordító csengő magyar rímekbe) A 
sürgönykihordó tehát bezörgetett. Az 
ablak kinyílt, a kihordó benyujtá a 
sürgönyt, bizonyára megkapta az 
ilyenkor kijáró pohár »papramorgót« 
s mint ki dolgát jól végezte, haza 
ballagott. Tessék azonban a nagy
tiszteletü ur álmélkodását elképzelni.

nézve jövőjük biztosítását jelentené. Ezen
kívül a gyárak tiszta nyereségében részel
tetni kellene a munkásokat is, mert a tőkén 
kívül az ő erejüknek is köszönhető a nye
reség. Éhez még csak egy szerény indít
ványt csatolok. Gyáraitoknál még nagy, 
szabad terület áll rendelkezésiekre. Nagy 
jót tennétek a munkásokkal, ha azon terü
leten egyenlőre 40—50 lakást építenétek 
mindenikhez legalább 200 négyszögöl ker
tet jelölve ki. E lakásokat a már legtöbb 
időt szolgált, illetőleg nyugdíjas munkások 
nyernék el. Mily öröm volna ezeknek egy 
ily menedék, amelyet maguk gondoznának! 
Az ily helyeken aztán hasztalan kopogtatna •> 
Marx összes kommunista ajánlataival.

Walther a figyelemmel hallgatott elő
adásra e nyilatkozattal válaszolt:

— Vilmos, indítványod mélyreható. Ezt 
s támogató érveidet megcáfolni nem lehet. 
Kimondom, hogy e fontos kérdést erőnk 
számbavevésével fogom tárgyalni. Javasla
todat elfogadom s amennyiben a viszonyok 
engedik, megvalósulását célul tűzöm ki. 
Most csak arra kérlek, sziveskedjél a mun
kás olvasóterem és könyvtár felállításához 
a részletes tervet elkészíteni. Ez aránylag 
nem fog sokba kerülni, létre hozhatjuk 
még ez év folyamán. (Folyt, köv.)

mikor a sürgönyt felbontván, ezt ol
vassa ki belőle: »Kappant ne vegye
tek, csak kakast. Jani.« — Hogy a 
továbbiakat megérthessük, tudnunk 
kell először azt, hogy ez egy szerdá
ról csütörtökre forduló éjszakán tör
tént, másodszor azt, hogy Orosházán 
emberemlékezet óta csütörtökön van 
a hetipiac, mégpedig akkora, hogy 
vásárnak is beillenék, harmadszor 
azt, hogy Qyőry Vilmos, az igazi 
>lelkipásztor<-oknak ez az örök min
taképe, ismerte az »ország legnagyobb 
falujának« akkor is már körülbelül 
huszezernyi lakosát egyenkint és ösz- 
szesen; így tehát végül nekünk is 
tudnunk kell azt, amit ő is tudott, 
hogy van egy Qyőri János nevű 
csirkekofa (ma m ár: baromfikeres
kedő), aki ugyan róm kath. vallásu, 
de ott lakik a falefSPÜfiín, a Szarvasi 
utca legvégén Nyilvánvaló, hogy a 
sürgönyt ez küldi a feleségének s 
hogy ezt a sürgönyt kézhez kell az 
asszonynak kapnia még a hajnalban 
kezdődő hetipiac előtt. Ez életbevágó 
üzleti érdek. A derék lelkész nem 
habozott. Nyakába keríté köpenyegét, 
kezébe vette a pásztorbotot, nemkü
lönben hóna alá csapta, vagy mind
járt feícsatolta az Orosházán akkor 
még nélkülözhetetlen közlekedési esz
közt : a falábakat (akkor még a mai 
»betonjárda« ismeretlen fogalom ló
vén, csak deszkapalló volt néhol, 
feneketlen sár azonban már akkor is 
volt mindenhol) s nekivágott esőnek, 
sárnak s »kikézbesítette« a sürgönyt, 
annak tartalmát a zörgetésre felriadt 
asszonynak el is magyarázta. Hálál
kodott is azután Qyőriné asszonyom, 
mert hát »éppen ügy maradtunk ap- 
jukommal, hogy holnap már csak 
kappant szedünk, hiszen őszbe for
dult már az idő, de hát űgylátszik, 
hogy odafönt (t. i. Pesten) még csak 
a kakast tudta eladni«.

Harmadnap azután Qyőri uram is 
beállított a papiakra élete párjával s 
illő tisztességgel megköszönvén az 
irántuk való jóságát a tiszteletes ur
nák, bejelentette áttérési szándékát 
Utódai ma is élnek, derék földmíve
sek.

A rendjel.
Az Országos Luther-Szöve/sógnek 

épületes szegedi ünnepélye február 
2 án volt, tehát épen a nagy szuper
intendens: Székács József születésé
nek évfordulóján. Székács József dr., 
Qyőry Lóránd ny. miniszternek a 
nagyatyja, ugyanis 1809. február 2-án 
született Orosházán. Meghalt Buda
pesten 1876. július 29-én.
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Mikor 1867-ben ó  Felsége Arany 
Jánost, Székács Józsefet, Szilasy 
Györgyöt, a r. k. hittudományi irót 
a Lipőt rendjellel kitüntette, az ellen
zéki lapokban bizony a kicsinyes 
irigykedés is megszólalt, bántó cél
zással az akkor divatos elvfeladás, 
sót — Uram bocsá’ — hazaárulás
sal hozván kapcsolatba a kitüntetet
tek tiszta, nagy nevét A gálád, alan- 
tos piszkálódásra természetesen nem 
felelt egyikük sem, de Arany János 
hátrahagyott verseiben 7 kis, két — 
négy soros költeményben megörökí
tette e gáncsolódások visszhangját. 
Ezek közül a VI számú [Arany J. 
összes Munkái 1900. IX. kötet 417. 
lap] így hangzik :

Régi dal, uj szöveg.
Székács, Arany, Szilasy 
S hazánk több ily pimaszi 
Keresztekért akarnak 
Sírt ásni a magyarnak.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Nagy részvéttel temették el a közel

múltban báró Ullmann Adolfot, a 
„Hitel-Bank“ alelnökit Budapesten. 
A temetésen ott volt József Ferenc 
főherceg maga is. Egyházi beszédet 
a halott felett Fischer fő ra b b i tartott. 
„Amilyen hűséges, törhetetlen magyar 
volt — mondotta többek között a fő 
rabbi — olyan hű és törhetetlen volt, 
mint zsidó, m in t eg yh á zá n a k  fia , 
aki büszkeséggel óvta meg az ő sze
mélyében azokat a hagyományokat, 
amelyek reászállott.k abból a patrí
cius házból, amelyből származott. — 
A főrabbi beszéde után C z irá ky  
A n ta l  gr., a „Hitel-Bank“ elnöke 
búcsúzott el Ullmann Adolftól. Azután 
még több beszéd következett, végül 
Torna Is tvá n , Ullmann báró birto
kának, B éla  kö zség n ek  p lé b á n o 
sa  búcsúzott el, Béla község elhunyt 
kegy urától „A mi utunkat — mon
dotta a plébános, az óriási gyászoló 
közönséget megindító beszédében — 
harangzúgás jelezte. . .  Ullmann az 
anyaföldet, tulajdon nagy koporsólát, 
amely öt most elrejti, te tte  jó té 
k o n y sá g á n a k  fo r rá sá v á , hogy 
kenyér, megsegítő, magyar boldogító 
áldott kenyér legyen belőle mindazok
nak, akiknek az élete megtagadta 
volna az ő jó szive nélkül a kenyér 
adását. “

Syüjtsünk előfizetőket és adakoz

zunk a „Harangszó“ fentartására.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Hol a boldogság m ostanában ?
Febr. 23. Élvezetben ? I. Mózes 3 . e—». 

Örök tapasztalata a mámorok keresőinek, 
hogy a mámor olyan, mint a nyári éjszaka 
gyertyafénye, mely magához csalogatja az 
éjszaka pilléit, de megperzseli szárnyukat. 
Az élvezet csak a mámor pillanatában bol
dogság, s utána azonnal érzi az ember a 
szégyen mardosását, a keserű utóízt, az 
átlátszó, nyiltszemü tiszta élet elvesztését 
8 a bujkálni kényszerült élet szomorúságát.

Febr. 24. Gazdagságban ? 1. Timótheus 
6 .6 —xo. De sok szegény ember gondol 
irigykedve a jólétben úszókra s hiszi azt, 
hogy helyükben megtalálná a boldogságot! 
Pedig a gazdagság nem boldogság, mert 
jobban no az ember étvágya a vagyonra, 
mint a vagyon. Az igényeknek gyorsabb a 
szárnyuk, mint a kielégülés lehetőségének. 
Ezenfelül a gazdagság bizonytalan, Máról 
holnapra koldus lehet az ember. Nyugta
lanná teszi tehát az embert.

Febr. 25 Hatalomban ? II. Sámuel 15. 
1—12. Sok ember keresi a boldogságot az 
uralkodásban. Ebben sem lehet megtalálni 
épen úgy és épen azért, mint a gazdagság
ban. Aki belekóstolt a hatalomba, mindig 
magasabbra akar jutni, s mindig kicsinynek 
érzi szerepkörét. Azonfelül ez is bizonytalan. 
A hatalmonlevők állandóan kénytelenek 
érezni, hogy a törekvő Absolonok hogyan 
fűrészelik alattuk a fát. Nem a szolgálat 
méltósága, hanem a szolgálat hűsége teszi 
az embert.

Febr. 25. A boldogság lelki állapot. 
Lukács 17. só-sí. A tanítványok a boldog
ságot keresik Isten országában s jézus 
rámutat a boldogság után futkosó emberek 
legnagyobb tévedésére, arra, hogy a boldog
ságot önmagukon kívül s nem önmagukban 
keresik. A boldogság lelki állapot, mely 
független a külső körülményektől. Ha nem 
igy volna, akkor Jézus, Pál s a vértanuk 
a világ legboldogtaianabb emberei lennének, 
pedig a legboldogabbak voltak. A boldog
ságot csak az találja meg, aki magával 
viszi a lelkében.

Febr. 27. A boldogság személyes viszony. 
Énekek éneke 1. í—3 Milyen boldog e 
versek Írója! Az teszi boldoggá, hogy talált 
valakit, akit szeret s aki szereti őt. Gondolj 
vissza életed legboldogabbnak tartott nap
jaira s figyeld meg, hogy boldogságod 
mindig a személyes szeretet forrásából 
fakadt. Becsüld meg a hozzád közeledő 
érzéseket.

Febr. 28. Krisztus megtalálása a boldog
ság. Máté 16.13—17. Az emberi szeretet 
változó, mint a jó idő. Az általa adott bol
dogság sem lehet állandó. Pétert akkor 
mondja az Úr boldognak, mikor megismerte 
benne Istennek egyszülött fiát, ki bűneink 
eltörlésére vállalkozott, amikor tehat föl
ragyogott előtte ez a bizonyosság: Isten 
úgy szeret engem, hogy Fiát adá értem ! 
Ez a tudat s ez az eivehetetlen érzés a 
boldogság: az Isten országa.

Márc. 1. A boldogság nem tehermentes
ség. Máté 11.28 —30. Krisztu s nem veszi le 
mindég a terhet vállainkról, hanem erőssé 
tesz minket a teher hordozására. Könnyűvé 
teszi a nehéz keresztet is. Annak, aki sze
ret, azért, akit szeret, minden könnyű 1

Hadi árva, vagy teljesen árva leány 
kerestetik egy evang. családhoz, kit család
tagnak is tekimetenek s jövőjéről is gon
doskodnának. Cím a kiadóban. 3—3

MesterMzy Ernő egyházkerületi 
felügyelő gyásza.

Karácsony óta tartó betegség után 
február hó 13-án utolsót lobbant egy 
nemes nói lélek élet-mécse i lelkét 
visszaadta Teremtójének özv. Mester- 
házy Ödönné szül. Toperczer Karola. 
Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi 
felügyelő édesanyját gyászolja az el
költözött nemeslelkü uriasszonyban, 
ki Isten kegyelméből 78 évet élt. 
Temetése február hő 15-én volt Mes
terházán. A gyászszertartást Kapi 
Béla püspök végezte, ki II. Kor. 
5 :1 —2. és 9 —10. versei alapján 
tartott gyászbesiédet. A temetőben 
Balogh Ernő nagygeresdi lelkész 
imádkozott. Az összegyülekezett nagy 
sokaság is jelezte a nemeslelkü mat
róna iránt érzett nagy tiszteletet, de 
egyszersmind azt a meleg részvétet 
is, mely a gyászbaborult család, kü
lönösen pedig Mestsrházy Ernő egy
házkerület! felügyelő iránt megnyilat
kozott. A dunántúli egyházkerület 
népes küldöttsége élén Kapi püspök 
fejezte ki az egyházkerületi felügyelő
nek az egész egyházkerület részvétét. 
Úgy érezzük, — mondotta a püspök, 
— hogy a nehéz csapás alkalmával 
szerető szívünknek ott van helye az 
egyházkerületi felügyelő mellett. El
hoztuk tehát részvétünket s letesszük 
a koporsóra kegyeletünk virágait. 
Elmondjuk azt a néhány szót, melyet 
koszorúnk szalagjaira rediriunk: a jó 
édesanyát még haló porában is áldja 
a dunántúli evangélikus egyházkerület. 
Búcsúzva tőle egy csendes áldással 
megköszönjük neki, hogy egyházkerü
letünknek- egyházát szerető és buzgó 
világi vezért nevelt. Temetés napjá
nak délelőttjén a nagygeresdi gyüle
kezet és nöegylet népes küldöttsége 
jelent meg az egyházkerületi felügyelő 
előtt és Balogh Ernő lelkész tolmá
csolta a gyászoló család előtt a gyü
lekezet és nőegylet meleg részvétét. 
A temetésen a közel és távol vidék 
részt vett. A megjelentek közt láttuk: 
Oüffy Lajos nyug. főispánt, dr. Ösíör 
József nemzetgyűlési képviselőt, Rupp- 
recht Olivér, Losonczy Elemér stb. 
földbirtokosokat. Az egyházkerület 
küldöttségében: dr. Ajkay Béla egy
házkerületi főjegyzőt, Ziermann Lajos 
egyetemes gyárnintézsti elnököt, Hé
rints Lajos ós Zongor Béla espere
seket, Farkas Elemér és Balogh Ernő 
lelkészeket, Ajkay Elemér egyházme
gyei gyámintézeti elnököt. A theolo- 
giai fakultás részéről dr. Pröhle Károly 
prodékánt. Az egyházkerületi taninté
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zetek részéről Hollós János és Hamar 
Gyula igazgatókat. A jó Isten adjon 
az elköltözött nemeslelkfl és mindig 
a szeretetben és a szeretetért élő 
matrónának csendes pihenést és vi
gasztaló kegyelmével áldja meg az ő 
hátrahagyott családját.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A m in d e n n a p i  életből.
4.115.178.000.000, azaz négy bil

lió, száztizenöt milliárd, százhetven- 
nyolc millió papirkorona értékű bank
jegy van forgalomban. Ha visszagon
dolunk azokra az időkre, amikor ilyen 
óriási pénzszaporodás a forgalomban 
levő pénzmennyiség belértékónek csök
kentését, nem pedig emelkedését vonta 
maga után, elképzelhetjük, mi lett 
volna ilyen billiós pénzszaporodás 
esetén akkor, ha a koronát a lejtőn 
meg nem állítja az annyit szidott 
»szanálás«, a külföldi kOlcsOn.

Alapos számítások szerint békében 
Csonka-Magyarország mai területén 
körülbelül Ötszázmillió aranykorona 
értékű pénz bonyolította le a csere
forgalmat.

A világháborúban F ranciaor
szág hozta a  legnagyobb á ld o 
zatot. Egy francia lap statisztikai 
adatokkal bizonyítja, hogy Francia- 
ország áldozata a világháború alatt 
sokkal nagyobb volt, mint a többi 
hadviselő államoké Pranciaország, 
tekintve férfilakosságának számát, 
40 8 százalékkal vonult hadba, míg 
németország csak 39 6 százalékkal, 
Ausztria Magyarország pedig 34'6 
százalékkal. A lap cikke ehhez ha
sonló statisztikai számadatokkal bizo
nyítja azt Is, hogy az elesettek és 
sebesültek száma aránylag sokkal 
nagyobb volt, mint a többi harcos 
államoké

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyűlés legutóbb a 
földmívelésügyi tárca költségvetését tár
gyalta. Mayer János miniszter rámutatott 
azokra az okokra, ameiyek a földreform 
gyors végrehajtását akadályozzák. — A 
miniszterelnök hazajött; a politikai körök 
véleménye szerint a genfi tárgyalásokon 
ismét nagy eredményeket ért el. — Az el
lenzéki demokratikus block Ruppert men
telmi ügyével foglalkozik, akit egy buda
pesti törvényszéki tárgyaláson közbeszólása 
miatt a tárgyalásvezető elnök letartóztatott. 
— A szociáldemokrata párt á Somogyi-féle 
gyilkosság 5 éves évfordulója alkalmával 
követeli Beniczky Ödön, az akkori belügy
miniszternek a titoktartás kötelezettsége 
alól való felmentését.

Bécsben elfogták Zita királyné futárját. 
Táskájában rengeteg titkos iratot találtak. 
Kitűnt az iratokból, hogy még február fo
lyamán Lehár tábornok és Wolf ezredes 
ÍO.OOO katonával meg akarta szállni Bécset 
és Zitát a trónra ültetni.

Csehszlovákiában a kommunista tün
tetések napirenden vannak. Legutóbb Prá
gában és Pozsonyban voltak veres tünteté
sek. A tüntetéseknek forradalmi jellegük 
volt. A cseh parlamentben legutóbb soha 
nem tapasztalt botrányos jelenetek mentek 
végbe. Több képviselőt rendőrökkel vezet
tek ki a teremből.

Románia a németektől jóvátétel dinén 
többet követel, mint amennyi az egész ro
mán nemzeti vagyon.

Bulgáriában Nicolas Mileff tanár kor
mányparti képviselőt a kommunisták meg
ölték.

Oroszországban újabban agyonlőttek 
több politikai foglyot — közülök legtöbben 
a régi cári uralom titkos rendőrségének a 
tagjai voltak.

Portugáliában válságosra fordult a 
helyzet. A kormányt a demokraták vették 
át. Erős tevékenységet fejtenek ki radikális 
köztársaság cégére alatt a kommunisták.

Luther, a német kancellár legutóbb 
nagy beszédet mondott, amelyben többek 
között hangoztatta, hogy az igazi békebiz- 
tositékok csak úgy teremthetők meg, ha a 
népek szabad elhatározásából születnek 
meg és ha a kölcsönösség és egyenjogúság 
bélyegét viselik.

Olaszország és a pápa között rövidesen 
konkordátum fog létrejönni. Ebben az eset
ben a pápának az a szándéka, hogy világ- 
utra indul.

A brit parlamenti ülés kezdetét vette.
Franciaországban a vatikáni követség 

megszüntetése miatt véres tiltakozó gyűlés 
volt. 100 ember megsebesült, 2 belehalt 
sérülésébe.

H Á Z I  O R V O S .

A  nedves és száraz meleg ég
hajlat hatása a szervezetre.

A szél. A napfény.
A nedves meleg éghajlat bizonyos 

határig nyomasztólag hat. Ezt tapasz
taljuk legjobban, mikor a tikkasztó 
meleg nyári napon felhős az ég, de 
még nem esik az eső és az egész 
levegő páratelt. Ilyenkor a nedves 
meleg éghajlat fárasztólag hat a szer
vezetre, az izmokat elernyeszti, az 
asztmás ember köhögési rohamot, a 
szívbajos ember lélegzési nehézséget 
kap De nyugtató hatása van az ideg
betegre, a gyengült, erősen vérszegény 
erotikus betegre és a gyermekekre.

A száraz meleg párolgást okoz. 
Sok vizet von el a testtől, a kóros 
folyadék felhalmozódását megszünteti, 
a váladáktermelést csökkenti, a seb- 
gyógyulást elősegíti, gyorsítja. Több 
szabadban való tartózkodást enged 
meg a betegnek, mint a száraz hideg 
(tél), ezért elősegíti a beteg erőre 

,  jutását s rövidíti a lábbadozást. Azzal,

hogy sok vizet von el, áldásos hatást 
fejt ki izzadmányokra, így mellhártya 
és méhizzadmányra, rheumára stb.

A szél (a levegő erősebb mozgása) 
hirtelen változást hoz létre a klímában, 
aszerint, amint meleg, vagy hideg. 
A mi éghajlatunkban a hűvösebb 
száraz északkeleti szél fd. A szél 
jelentékenyen fokozza a test hőkiadá-. 
sát Azzal, hogy esőtlen időben fel
kavarja a port, akadályozza a beteg
nek a szabadban való tartózkodását. 
A mérsékelt szélcsend előnyös széltől 
védett helyen, de teljesen elzárt völgy
katlanban hátrányos, mert levegő- 
pangást okoz.

A napfény hatása, hogy a fény
sugarakban foglalt anyagok ingerként 
hatnak az élőszervezet protoplazmái
ra, s így ezáltal elősegítik anuak a 
a fejlődését, a szervek növését stb. 
Télen a napsütéses órák száma a 
legtöbb a középtenger mellékén és a 
tenger színe felett 1000 m. magasság
ban. A magaslati napfény a magaslati 
kiima előnyével is bír.

Dr. Schwartz Ernő.

H A R A N G S Z Ó .

Ötvened vasárnapján.
Ep. I. Thess. 5. 16-18.

Az emberek sokszor kérdik, mi is hát 
az Istennek akaratja ? Pál apostol meg fe 
lel a Thess.-hez írott levelében erre a kér
désre azzal az üzenettel: „mindenkor örül
jetek, szüntelen imádkozzatok, minden dol
gokban hálákat adjatok".

Ki segít ? Lapunk 5. számában közzé
tett ily című felhívásunkra feleletül újab
ban adakozott: nemescsói nőegylet 181 
ezer koronát.

Gyászrovat. Hutler Zsigmond a csön- 
gei gyülekezet lelkésze február hó 15-én 
élete 67. évében befejezte földi pályafutá
sát. Hutter Zsigmond gazdag tálentomokat 
nyert az Úrtól s mint kiváló történész és 
költői tehetség már korán magára vonta 
az egyház közfigyelmét 1885. évi szeptem
ber havától kezdve működött a csöngei 
gyülekezet körében. Az utolsó években 
gyakran'betegeskedett míg néhány hónap 
óta ágyhoz bilincselte a súlyos betegség. 
A gyülekezetétől és családjától körülvett 
halottat február hó 17-én kísérték ki a 
minden halandók útján a temető-kertbe. 
A gyászszertartást Varga Gyula kemenes- 
aljai esperes végezte több ielkész közre
működésével. A jó isten adjon az 6 pihe
nésre hívott szolgájának békességes pihe
nést, lelkének üdvösségét, gyászoló gyüle
kezetének és családjának vigasztalást.

A kelenföldi evangélikus leányegyesület 
nagybányai vitéz Horihy Miklós Magyar- 
ország kormányzója magas fővédnöksége 
alatt, február hó 20-án a Szent Gellért- 
Gyógyszálló termeiben műsoros estélyt 
rendezett. Közreműködtek: Bakó László a 
Nemzeti Színház örökös tagja, Karinthy 
Frigyes iró, Kemény Rezső Zeneművészeti



62 HARANGSZÓ. 1925. február 22.

Főiskola tanára, Murgács Kálmán dalköltö, 
Záborszky Ilona a M. Kir. Operaház tagja.

Kővágóőrs. Február 1-én a kővágóőrsi 
egyház a télen már második vallásos esté
lyét tartotta. Az est kimagasló eseménye 
Mesterházy László pápai lelkész szabad 
előadása volt a „Szenvedésről“. A nagy 
temp'omot zsúfolásig megtöltő közönség 
mindvégig élvezettel és áhítattal hallgatta 
a lebilincselő előadást. Az illusztris vendég 

„ előadásának keretéül szolgált Kiss Emma 
és Balogh Ida szép szavalata és Ziermann 
tanító gyönyörű szólóéneke. Az oltári szol
gálatot Novák Elek helyi lelkész végezte.

Dunaföldvár ev. gyü’ekezet számadási 
közgyűlését 1925. évi február 2-án tartotta. 
Az egyház 1924. évi összes bevétele 
11,873.697 K51 f , összes kiadása ll,t06.012 
K, pénztármaradvány 267.685 K 51 f. Folyó
számlán elvan helyezve 1,518 900 K. Egy
házi adóhátralék 4,309.112 K. Alapítványok 
és alapok 293.310 K, amelyből 262.400 K 
takarékpénztárban és 5610 K értékpapírok
ban, 10.000 K a gyülekezet f. pénztárában 
és 15.300 K az ev. nőegylet pénztárában 
van elhelyezve. Az 1925. évi szükséglete
22,320.000 K.

A belmisszió áldásos munkája serényen 
folyik a gyülekezetben. Az elmúlt évben 
volt 8 gyermekistenilisztelet és 8 vallásos 
estély; a f. évben a ref. testvéregyházzal 
felváltva az ev. és ref. iskolában 2—2 he
tenként tartanak vallásos estélyeket.

Az Evang. Egyházi Törvénykönyv 
új kiadásban. A következő felhívást kap
tuk a Luther-Társaság főtitkárától: Evang. 
egyházunk régi törvénykönyvének, az Egy
házi Alkotmánynak példányai teljesen el
fogytak és egyáltalán nem kaphatók. A köz
szükségnek engedve, a Luther-Társaság e 
nélkülözhetetlen könyvet, ha legalább há
romszáz megrendelő jelentkezik, új kiadás
ban bocsátja közre. Előjegyzési ára 52.000 
korona, finomabb papíron 65.000 korona. 
Mivel csak korlátolt számú példány készüi, 
tisztelettel felhívjuk a lelkészeket, a vallás- 
tanárokat, tanítókat, felügyelőket, presby- 
tereket, általában az érdeklődőket, hogy 
február 28-ig jelentsék be, hogy hány pél
dányt rendelnek, mert a könyv bolti ára 
jelentékenyen magasabb lesz. A gyűjtök öt 
példány után egy ingyenpéldányban része
sülnek.

Budapest, 1925 február hó 1.
Dr. Kovács Sándor

a Luther-TArsaság főtitkára.
Budapest, V., Hold-u. 29.

A m agyargencri ev. ifjúsági egyesület 
f. hó 8-án mü«edve'ői színielöadást rende
zett. Színre került Csite Károly „Katica“ c. 
3 felvonásos színjátéka. A szűnni nem 
akaró taps, mely az érdeklődő közönség 
soraiból hangzott el, jutalom volt a sze
replőknek, mit mindannyian kiérdemeltek. 
A tiszta bevétel színpadi felszerelésre lelt 
fordítva.

A cinkotai ev. iskola nemzeti zászla
ját f. hó 8 án lélekemelő ünnepély kereté
ben avatta fel Btatniczky Pál főesperes. 
A tágas templomot teljesen betöltötte a 
község és környékének áhitatos közönsége. 
Gyülekezeti ének uián a főesperes gyö
nyörű beszéddel áldotta meg a nemzeti 
ereklyét. Beszédét a 60. zsoltár 3., 4., 6. 
versein építette fel. És felhangzott a gyer
mekkar hitvallása: „Hiszek egy Istenben*, 
majd egy kis leányka felkérte Blatniczky 
Pálné Nagytiszteletű asszonyt, hogy a 
zászló-anyai tisztet vállalja el. A nagytisz- 
teletü asszony oly szívbemarkolón szólt a 
gyermeksereghez, hogy a templomból ki

jövet egy róm. kath. úriember kijelentette : 
életemnek egyik legszebb napja a mai dél
után. Tanuló ifjúságunk éneke és szavalatai 
után Záborszky Zoltán egyházfelügyelő 
átadta a zászlót Húsz Béla igazgató tanító
nak. Az ünnepély a Hymnusz eléneklésé- 
vel ért véget. A nagyszámú közönség mé
lyen meghatva és igazán épülve távozott 
Isten házából. — Ifjúságunk Biatniczky 
Pálné és Húsz Béláné vezetése mellett 
műkedvelő előadásra készül. Színre kerül: 
A tót leány.

Szeged. Az Országos Luther-Szövetség 
szegedi kulfurestélye fényes sikerére mutat 
az ötmillió korona tiszta jövedelem, amely
nek fele a szegedi Luther-Szövetségé, fele 
az Országos Luther Szövetség pénztárába 
folyt be. — Március elseje ismét nagy ese
mények színhelyévé avatja Szegedet. A Pro
testáns Irodalmi Társaság fog megjelenni 
előadások tartására. A reformátusok é3 
evangélikusok példás összetartása már is 
nagy sikert biztosít a társaság számára.

Szeretetvendégségre gyűltek össze a 
csákvári evangélikusok február 5-én este, 
amelyen közének és ima u án a lelkész 
bibiiát olvasott. Mészáros Eszti szavalt, 
Kovács Mariska felolvasott, Bognár Bözsi 
és Rosta Maris szavalatai után a buzgó 
leányok felszolgálták a teát, a sok közösen 
hozott süteményt. Majd ennek elfogyasztása 
után dr. Csengődy Lajos lelkész tartott 
előadást, Kováé? Anna szavalt, Szabó Ádám 
felolvasott, zárószó, ének és ima fejezte 
be a késő esti órákban a szeretetvendég- 
ségen első alkalommal találkozó csákváriak 
vallásos estélyét.

A veszprémi egyház életéből. Decem
ber havaban megtiltott egyházközségi köz
gyűlésén dr. Lányi Sándor felügyelő beteg 
lévén, dr. Zauner Róbert egyhk. gondnok 
foglalta el a társelnöki széket. A közgyűlés 
elhatározta, hogy előkészítendő az egyház
tanács újraválasztása, illetve felfrissítése 
olyan férfiakkal, akik úgy templombajárá- 
sukkal, mint az egyház egyéb ügyei iránt 
való érdeklődésükkel példát mutatnak s 
kikre ennélfogva bátran rá lehet bízni az 
egyház ügyeinek intézését.

Szükségessé vált az 1924. évi adónak 
felemelése; a közgyűlés az év első felében 
befizetett adókat 30.000 K-ig négyszeresére,
60.000 K ig háromszorosára, 100.000 K-ig 
kétszeresére, 100.000 K-n felül egyszere
sére emelte. Szükség lévén az adóra, Kuh 
György lelkes egyháztág, ki önként vállalta 
ezt a fáradságos munkát, mindjárt a köz
gyűlés után való napon megkezdte a kivetett 
pótadó beszedését. Kuh György lelkes buz- 
góságára, valamint az egyháztagok megértó 
áldozatkészségére jellemző, hogy a pótadó 
legnagyobb része, kb. 10 millió kor. még 
december havában befolyt. Kuh György az 
egyház javára lemondott a- részére meg
szavazott 50/o jutalékról is. Az egyházközség 
ezzel a pótadó-emeléssel megint elment a 
teljesítőképesség végső határáig. A befolyt 
adókból az iskola és lelkészi iroda részére 
tüze őszért vett a gondnok, kifizette az 
egyház állami adóját s egyéb terheit.

A kommunizmus óta az egyház nem 
tudta kötelezettségeit sem a lelkésszel, sem 
a tanítóval szemben teljesíteni. Ilyenformán 
a közgyűlés megállapította, hogy a veszprémi 
gyülekezet két legnagyobb adófizetője — 
akaratlanul is — öt éven keresztül a lelkész 
és tanító volt, hiszen az elmaradt járandó
ságokat — ismerve az egyházközség sze
génységét — egyikük sem követelte, sőt 
arról önként lemondott. A közgyűlés mél
tányolva lelkészének és tanítójának önzet

lenségét az öt éven keresztül elmaradt 
mindenféle járandóság fejében a lelkésznek
3 millió 500 000 K-t, a tanítónak 2 millió 
500 000 K-t szavazott meg. Nem teljes 
kielégítés ez, csak némi kárpótlás, egyúttal 
jele a gyülekezet szeretetének és jóindula
tának.

Az iskolás gyermekek karácsonyfájára 
az ifjúsági Lulher-Szövetség tagjai pénzben 
1 millió 600.000 K-í, egyebekben (sülemény, 
cukor stb.) legalább 800.000 K-t érő holmit 
gyűjtöttek ö sre. A karácsonyest december 
23-án délután folyt le az iskolában, kedves 
ünnepélv keretében, a szülők, a Nőegylet 
s az ifjúsági Luther-Szövetség tagjainak 
jelenlétében. Az iskolás gyermekeken kívül 
sok ajándékot (lisztet, cukrot, pénzt fára) 
kapott egy szegény öreg asszony; sőt még 
a fogházban lévő 7 evang. rabnak is jutott 
ajándék, kik ezt karácsonyi istentisztelet 
keretében kapták meg.

Az ádventi időszakban mind a né£y 
vasárnap délután 5 órakor lilhurgikus for
mában esti istentisztelet volt. Az első isten
tiszteleten a helyi lelkész hirdette Isten 
igéjét, a másodikon Demjén Márton vesz
prémi református lelkész, a harmadikon 
Szenthe Káioly egyházmegyei belmissziói 
vil. elnök olvasta fel „Isten szereteté“-ről 
szóló szép elmélkedését, (melyet egy ád
venti istentisztelet keretében a fogházbeli 
raboknak is fölolvasott): a negyedik estén 
pedig Novák Rezső ajkai lelkész mondott 
igen szép é3 tartalmas beszédet az „Isten- 
keresésiről. Mivel ezek a kisérietképen 
bevezetett esti iithurgikus istentiszteletek 
beváltak, a böjti időszakban is lesznek 
ilyenek. Igen barátságossá tette a kicsi 
templomot a múlt karácsonyra közadako
zásból bevezetett villanyvilágítás, melyhez 
most Kálmán Istvánná r. kath. s egy név
telenéi maradni akaró evang. hívünk a 
csillárt is viilamosvilágításuvá alakították 
át 500.000 K költséggel.

Az óév-esti hálaadó istentiszteleten 
Libertinyi Jenő mérnök-hivünk művészi he- 
gedüjátékával emelte az ünnepi hangulatot.

Péteri/ Károly hívünk, előbb veszprémi, 
most szarvasi lakós, esküvője alkalmával 
egy millió koronát gyűjtött a lakodalmi 
vendégsereg körében, a veszprémi gyüle
kezet részére, ezzel akarván isten iránti 
háláját s egyháza iránt való szeretetét ki
fejezésre juttatni.

Egy veszprémi hívünk, ki szintén név
telen akar maradni, 2 millió K-t kölcsönzött 
kamatmentesen a gyülekezetnek, hogy a 
takarékpénztárból a gyülekezeti házak tata
rozására felvett összeget ki lehessen fizetni.

A veszprémi gyülekezetnek a Veszprémi 
Takarékpénztárnál még békebeli 4000 K 
adóssága volt, mely összeg ulán évek óta 
még kamatot sem fizethettünk. Most ettől 
a nyomasztó tehertől is,megszabadult az 
egyházközség, mert dr. Óvári Ferenc taka
rékpénztári elnök-igazgató közbenjárására, 
az összegnek papiraoronában való lefizeté
sével, a takarékpénztár rendezettnek jelen
tette ki adósságunkat.

A gyülekezet léiekszáma helyben 370 
lélek, a szórványokban 140, összesen 510 
lélek. Elemi iskolánkba be van íratva 38 
gyermek; a középiskolai evang. vallásu 
tanulók száma 92.

A Harangszó a gyüjekezet területén 
40 péld.-ban jár, az „Evangélikusok Lapja“
4 p d.- ban, az „Erő* 8 példányban, Luther- 
Naptár 75 drb. fogyott el.

Kevesen vagyunk, de azért „Ebenhaézer! 
Mindeddig segítségül volt az Úr.“ Csak 
egy jelenség, ami aggaszt: úgy karácsony
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kor, mint újévkor kevés volt az Úrvacso
rához járulók száma. Vörösberényben, ahol 
a lelkész a vörösberényi és balatonalmádii 
szórványbeli hívek számára, a református 
templomban tartott dec. 28-án istentiszte
letet, több volt az Urvacsorázók száma, 
mint az anyagyülekezetben 1

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.
Németország A nyugalomba vonult 

dr. Moeller helyébe dr. Kapler Hermann 
lett a porosz ev. egyház főtanácsának elnö
kévé választva. Dr. Kapler eleddig mint 
alelnök működött, szerzett tehat annyi 
quaüfikációt, hogy ezt a terhes és felelős
ségteljes hivatalt közmegelégedésre fogja 
vezetni.

A német szülők birodalmi szövetsége 
ez év április havában tartja harmadik nap
ját Frankfurtban a Majna mellett. A keresz- 
tyénség alapján kifejlődő művelődésről, a 
szülők jogáról, az iskola és egyház viszo
nyáról és a vallásos nevelésről lesz ott szó.

Érdekes eset adódott a Majna melletti 
Frankfurtbau. Nagy jelmezbált rendeztek a 
szegény művészek felsegélyezésére Tim
buktu címmel. Az összes megjelentek afri
kai jelmezekben hivalkodtak, a zene is 
afrikai táncokat játszott, amidőn egyszerre 
csak két matróztól kisérve egy fehér ruhába 
öltözött úr jelent meg és figyelmeztető 
trombitaszó után így szólt a mulatókhoz: 
Afrikaiak! minden afrikai ünnepre meg
szokott a misszionárius is jelenni. Ezért 
jöttem hozzátok, de azt látom, hogy szoká- 
sitok rosszak és erkölcsötök laza. Ahová 
tekintek, ott a házasságtörés, mert sok 
férfit ismerek közietek, de azok feleségeit 
nem látom itt. Ti pazarlással szegénységet 
akartok enyhíteni? Fizettetek 15 márka 
belépti díjat, 60 márkát egy üveg pezsgőért 
és a munkás egy egész hétre alig tud 20 
márkát szerezni! Mily óriási ellentét 1 Egy
szer számot adtok majd mindenről és én 
foglak benneteket ott vádolni. így szólott 
a bátor ember és eltávozott. Senki sem 
bántotta. E bátor férfiú evangélikus lelkész 
volt.

Svédország. Soederblom upsalai érsek 
e napokban bocsátotta ki a stockholmi 
protestáns világkonferenciára szóló meg
hívóját. E meghívóban jelzi, hogy mivel fog 
e konferencia foglalkozni. Nem a dogma
tikai, hanem a praktikus keresztyénség 
kérdéseit veti a napi rendre. Lesz ott szó 
a vagyon és a magántulajdon kérdéséről, 
a népek közösségéről és az embereknek 
a Krisztusban való egyességéről.

A svédek mostani királya, Gusztáv ez 
év elején felhívást intézett az összes svéd 
egyházközségekhez, hogy imákban emlé
kezzenek a folyó évben tartandó világkon
ferenciáról, hogy az minél áldáshozóbb 
legyen a világ protestantizmusára.

Angolország. A legnagyobb angol egy
házi lap a Christian Herald legutóbbi szá
mában azt állítja, hogy ahol Roma egyháza 
hatalomban és befolyásban növekszik, ott 
okvetlenül növekszik a bűnügyi esetek 
száma és az analfabetizmus példának hozza 
Skótországot, ahol a róm. kath. elem a 
népesedés 1235°/o-át tette 1921-ben és 
mégis ők saját számuknak 34 7°/o-át kény
telenek voltak a börtönökben látni. Ugyan
ebben az évben százezer protestáns skót 
közül csak 33 ember volt a börtönök lakója, 
ugyanez az arány a róm. kath. lakósokra 
viszonyítva azt az eredményt adja, hogy 
százezer róm. kath. skót közül 124 ült a

börtönben. A Skótországba bevándorló Írek 
statisztikája mutatja, hogy azok közt az 
analfabéták száma folytonos növekvőben 
van.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Nyíregyházán elhalt Boczkó Lajos ny. 

evang. tanító 78 éves korában.
Csathó Zoltán a békéscsabai Rudolf 

főgimn. Vi.-dik osztályának jeles tanulója 
váratlanul meghalt.

Á'dás emlékükre I

Ú J D O N S Á G O K .

Szabolcstnegye évente egy milliárd- 
dal segélyezi az egyetemi ifjúságot.
Szabolcsvármegye ismét száznyolcvannyolc 
egyetemi hallgatónak szavazott meg segélyt. 
A nemes vármegye ebben az évben össze
sen egy milliárd és húsz millió koronát 
fordított az ifjúság segélyezésére.

Még a hitközségi adót is elsikkaszt
ják. A pesti zsidó hitközség a főkapitány
ságon feljelentést tett Móró Géza nevű 
3l éves tisztviselője ellen, akit azzal bíztak 
meg, hogy a hitközségi tagoktól a kultusz 
adókat behajtsa és ebből a pénzből 10 
millió koronát elsikkasztott.

Tizennyolc m illiárdot sikkasztott 
Deutsch Jakab, a Sideron r.-t. vezérigaz
gatója.

Debrecen városa a vigalmi adókat 
népjóléti célokra ford ítja . Debrecen vá
ros törvényhatósági bizottsága nemrég úgy 
határozott, hogy a vigalmi adóban befolyt 
összegeket teljes egészében népjóléti cé
lokra fogja fordítani. A népjóléti hivatal 
programmot terjesztett elő, amely szerint 
1925. évre 133 ezer aianykorona fog be
folyni. r

Bécsben éhenhalt egy nyugalmazott 
tábornok. Lederle Leó nyugalmazott al
tábornagyot üres, füleden lakásában halva 
találták. A vizsgálat megállapította, hogy 
az altábornagy — akinek nyugdiját az osz
trák állampénztár nem folyósította — a szó 
legteljesebb értelmében éhenhalt.

Éhínség Kínában. Ci-Nan tartományt 
éhínség fenyegeti. Az elmúlt hét folyamán 
az északnyugati tartományban fekvő Ha- 
Tung városban sok ezer ember éhenhalt.

A jóálmu nevelőnő. Egy troyesi uri- 
család nevelőnője négy napig aludt egy
folytában. Végül is kórházba szállították, 
ahol újabb két nap múlva végre felébredt. 
Az orvosok a különös esetet nem tudták 
megokolni.

Az oláh vallásszabadság. A hivatalos 
lap közli a vallás ügyi miniszter rendeletét, 
amely a különböző vallási szektáknak meg
engedi a vallás szabad gyakorlatát. Az en
gedély azonban nem terjed ki a nazarénu- 
sokra és millennistákra, a bibliaolvasókra, 
az adventistákra, a reformistákra és a sze- 
paratistákra, még pedig azzal az indoko
lással, hogy a felekezetek működése nem 
fér össze a közrenddel és az állam ér
dekeivel.

Dortmundban százharm inchat bá
nyász vesztette életét. Végleges megálla
pítás szerint a Mister- Síéin tárnában tör
tént bányaszerencsétlenség alkalmával 136 
bányász vesztette életét. Ezek közül 14 bá
nyásznak holttestét még nem hozták fel
színre.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az Új Idők, fennállásának harmincadik 
évfordu’ója alkalmából 100 millió koronát 
sorsol ki olvasói közölt. Az Uj Idők 8. 
számában folytatódnak Csathó Kálmán és 
Ludwig Wolff érdekes regényei. Közli a 
lap azonkívül Rákosi Jenő és Lyka Károly 
cikkeit, Jókai Mór eddig még kiadatlan 
meséjét, amelyet a nagy iró Feszty Árpád- 
nénak mesélt, Szikra e.ceszélését, Szigethy 
Ferenc versét, számos művészi és időszerű 
képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápo
lást. Az Uj Idők előfizetése ára negyedévre
80.000 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. 
Andrássy út 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folyik. Az egyik Szederkényi Anna 
„Marika“, a másik Keleti Márton „Leány
vár“. E regényeken kívül mulattató, tanul
ságos és érdekes olvasmányok, szebbnél 
szebb képek egész kincsesházát találja meg 
az olvasó a lapban. Mutatványszámot kí
vánatra ingven küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy-ut 16.

D ickens: Copperifeld Dávid a világ 
egyik legszebb története és Kertész Mihály 
„Bohocz Péter“ című elbeszélése folytató
dik AZ ÉN ÚJSÁGOM e heti számában 
Ezenkívül mesék, versek, színdarabok, tré
fák, kedves levélkék, hasznos,ismereteket 
tartalmazó garmadája vár Az Én,Újságom 
olvasóira. Előfizetési ára negyedévre 25.000 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal: 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 Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak b e :

— A számok ezreket értékelnek. —
Szentgotthárdról: Luthár Lajos 100, 

özv. Szutczer Józsefné családja 100, Stángl 
Józsefné 25, Kósik Péter 20, Karsay Lajosné 
Győr 18. ifj. Bárány Gábor Kővágóőrs 36, 
Ádám Antalné Kecel 16, Macher Pál Győr, 
Tóth Károlyné Tiszafüred, Szabó József 
Rábap itona, Sándor Endréné Keszthely, 
Varjú Sándor Sopron 10—10, Patthy Endre 
Bük, Kocsis Sándorné Veszprém, Mészáros 
Lajos Répcelak, özv. Revaló Jáno3né Kis
kőrös, Palfi Lidia Kissomlyó, Kovács Ilona 
Beszállás, Kovács Sámueiné Miskolc 4—4, 
Dorner Lajos Töltéstava 5 Lébényből: 
özv. Reisinger Józsefné 4, Pintér János 20, 
Buga József 10, Kovács Kálmán 5, Kovács 
Mihály 122. 50, Tóth József 2, Kövecses 
Tóth József 5, Stráner Mihály 317. 1, Gárig 
Pál 6 5, ifj. Fehérvári György 5, ifj. Németh 
Lajos 3, Felsőszakonyból: Boros Lajos 
Hermán 5, Szabó Sándor, id. Bögöthy 
Ferenc 4—4, Boros János, Hasza Jáno3 
1 — 1, Alsószakonybó!: özv. Hidegh Sainuné, 
Hidegh Sándor, Tóth Lajos, Koloniís Fe
renc 4—4, Szabó Lajos, Büki Ferenc, Bo
ros István, Tóth István 2—2, Gaál Lajosné 
Hidegh Karolin 3, Gaál János, Baráth Lajos, 
Baráth Lajos alsó, Skriba Sándor, özv. 
Tóth Jánosné, Varga Sándor, Rózsa János, 
Boros József, Boros István, Gaál János, 
Tóth István, Szabó Samu 1—1, Nagy Dé- 
nesné Boba 90, Eihardt Károly Zalaszent- 
grót 1, Szentes Sándor Körmend 4, Kovács 
Jenő Ikervár 10, Mesterházy Sándor Mes
terháza 4, özv. jutassy Jakabné Szombat
hely 4, Szecsődy Sándor Kutas 4, Szíjártó
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Géza Tab 4, özv. Lacsug Dezsőné Győr 4, 
dr. Szent-Ivány Géza Győr 4, Győrik István 
Győr 4, Barca Imre Kerta 4, Mihály Gyula 
Zalabesenyő 18, Takáts Karolina Répcelak 
25, özv. Szabó üyörgyné Felsőpaty 4, Vörös 
Samu Nemeskoha 4, Mórotz Gvula Balta
vár 4, Pohánka Ödön Csővár 8, Péter Lajos 
Zalameggyes 4, Nagy Gusztáv Tokaj 4, 
Fodor Lajos Czelldömölk 10, Vasváry Gyula 
Veszprém 10. Ev. leányegvház Tamási 30, 
Ev. egyház Vadosfa 80, Fuchs János Kis- 
tengelic 14, Király Jánosné Vése 10, Mar
cell Endre Budapest 4, Uraiujfalui ev. ifjú
ság 100, Beledi ifj. egylet '200, Sándor 
József Zalagalsa 2, Josef Auguszt Amerika 
40, Mészáros Kálmán Veszprém 4, Molnár 
István Győr 3, Horváth János Tét 4, felső 
Lang János Sárszentmiháiy 10, Bélák János 
Sopron 10, Mendelényi Edéné Kiskőrös 4, 
Takács S.-né Tárnokréti 10, Horváth István 
10, Tóth Ivánné Sárvár 10, Kiss Irén Szom
bathely 6, dr. Móritz Dénes Szombathely 
36, Szelestey László Baba 4, Pécz Jó. sef 
Kisköcsk 3, Nagy Sándor Budapest 3, 
Horch Ernöné Alsógöd 18, Bartesch János 
Paloznak 9, özv. Mód G/örgyné Pápa 10, 
Lauff Géza Sopron 4 Gömöry Árpád Mis
kolc 4, Szabó Lidia Vérteskethely 4, Szta- 
nyik Gyula Soioksárpéteri 10, Vida Ferenc 
Balf 2 ezer koronát.

ifalistä« inerkcmtfl 6« kU.lé: CZIPOTT SKZá 
tostsotth á íd , VaaT&rmegjrc. 

Sierkesí tStárB: NÉMETH KA BOLT. 
Kéziratok«» nem »dunk via«««.

Pályázat
a csanád-albertii evang. egyház lelkészi 
állására. Javadalom: 1. Szabad lakás és 
kert. 2. Készpénzben évi 80 aranykorona. 
3. Terményben: 72 mátennázsa kirostált 
tiszta búza. 4. 96 mázsa kemény tűzifa. 
5. Stólák: a) keresztelésért offertórium, b) 
avatásért 2 aranykorona, c) temetésért imá
val 36 aranyfillér, d) temetésért beszéddel 
2 aranykorona, e) esketésért 2 aranykorona, 
f) anyakönyvi kivonatokért államilag meg
állapított dijak. 6. Karácsony, husvét, pün
kösd első napi offettórium-; úrvacsorái 
offertórium kelharmada. Szolgálati nyelv 
tót és magyar. Pályázati határidő f. évi 
február 28.

A bányaker lelkészválaszt, szabályren
delet 15. §-a értelmében felszerelt pályázati 
kérvények alulírott esperesi hivatalhoz Pit
varosra küldendők.

Kelt Tompapusztán és Pitvaroson, 1925. 
febr. 8 án.

Purgly Emil Saguly János
•gyháimeg-yei felügyelő. esperes.

1—1

Pályázati hirdetés
A nagybörzsönyi ág. hiív. ev. egyház 

pályázatot hirdet a lemondás folytán meg
üresedett kántortanítói állásra. Javadalma:
I. Készpénz az egyházi pénztárból 109'20 
(aranykorona) 2. 32 kila -f- 1 kila búza az 
ostyasütéshez természetben (kb. 16 q). 
3. 12 akó muslbor természetben. 4. 6 ól 
kemény tűzifa. 5. Adv. I. vasárnapi és 
virágvasárnapi offertórium. 6. Temetési 
stólák. 7. Ostyasütés jövedelme. 8. Grego- 
rizáció. 9. Sabbatália (saját tanköteleseitől). 
10. 3 kát. hold és 74 O-öl szántóföld.
II. 200 [>öl szántó kert helyett. 12. Lakás 
3 szoba, konyha, 2 kamra, kocsi «in, istálló, 
pince. 13. 2 szekér széna. 14. 3 szekér

szalma. 15. Va telek úrbérest erdő és legelő 
illetőség haszonélvezete. Kötelessége: Az 
iskolaszék által kijelölt osztályok vezetése, 
kántori szolgálat, lelkész akadályoztatása 
esetén helyettesítése, belmissziói munkában 
segédkezés, egyházi énekkar szervezése és 
vezetése. Pályázati határidő márc 1. Csak 
perfekt németül tudók pályázhatnak. A pá
lyázati kérvények tanítói és kántori ok
levéllel, születési, szolgálati bizonyítványok
kal, kommunizmus és oláh megszállás 
alatti magatartást igazolva, lelkészi hivatal
hoz küldendők.

Nagybörzsöny (Hont m ).
Péter Henrik

lelkész.

A soproni lelkészi kar által szerkesztett 
„Tartsd meg, amid van“ és „Halte, was 
du hasP magyar és német konfirmációi 
káték új kiadásban ismét kaphatók Coriáry 
Béla könyvkötészetében Sopron, Várkerü
let 7. 1-4

A dunántúli evangélikus egyház- 
kerületben néhány segédlelkész el
helyezkedésre ta'álhat. Előnyben ré
szesülnek olyanok, kik a német nyel
vet is bírják. Jelentkezni lehet az 
egyházkerületi püspöki hivatalnál 
Szombathelyen.

Németül is beszélő 16—17 éves 
leány, egyszerűbb de jó famíliából 
kis gyerek mellé azonnali felvételre 
kerestetik. Cfm: Fleischhacker mér
nök Kaposvár, Eszíerházy-u 2—3

Új és jó  könyvek:

ÚJ ÉLET. Irta: Kapj Béla.
Ára 6000 korona. 1—6

fi K IS - JÓKfil.
I f jú s á g i  s z í n j á t é k  egy felvonásban.

Irta : C site Károly.
Ára 10.000 korona. 2 -6

Hat éves fiam, két öt éves kis
leányom mellé keresek megbízható, 
intelligens kisasszonyt, esetleg óvónőt. 
C ím : Varga Péter Kaposvár. 3_3

„Marzell Endre, orgonaépítő, harmóni- 
umjavhó és zongorahangoló“ ev. testvérünk 
szakjába vágó minden munkát a legjutá- 
nyosabban vállal. — Vidékre is szívesen 
megy. Lakik: Bpest, IX., Közraktár-u 14.

2 - 5

T ó f ű  evang. leányegyház részére né
metnyelvben jártas kisegítő helyettes tanítót, 
vagy tanítónőt keresek/ Örgoriáiásban jár
táé iig  előny. Fizetés megegyezés szerint. 
Belépés azonnal. — Lelkész, Ráckozár.

Qazdák figyelm ébe!
Legújabb vívmány a kaszagyártás 
terén a »Páva Nemes-acél* véd

jegyű kasza
Egy próbarendelés mindenkit meg fog 
győzni e kaszák kiválóságáról. Jó tá llás 
minden darabért, amennyiben meg 
nem felelő, három szori kikalapálás 

után is készségesen kicserélem.
Kapható kizárólag

SALBER KÁROLY kereskedésében 
Szsntgotthárdon. ,_™

Ev. oki. taníiónö, aki németül is beszél 
és zongora meg kézimunka tanítást is vál
lal, alKalmazást keres. Címe: Földváry 
Lenke Bpest, VIII., G ilya-u. 50. 1/21. 2—5

P I A C .
Február 17. Zürich: Budapest 0.00.72. 

Deviza: Dollár 71.490, Dinár 1151, Osztrák 
korona 00072.1. Szokol 2213. Lei 376. 
Francia frank 3888 — Hús- és zsirárak: 
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú
hús 32.000, zsir 50.000 — Gabonaárak: 
Búza 620835, rozs 497 500, árpa 410 000 
z a b ------tengeri 425 000 korpa 253 750

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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La»tulftjdonos:
a D naántfill L n tö e r -S z ö v e ts íg .
i t  Országos Luther-SiÖTet- 

•ég b lratulos lap ja .

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklaináoiók a 

HARANGSZO szerkesztő- 
kiadóbiTatalának 

azentgottíiArdr» (Vasvm.) 
küldendők. 

Blfiflzetést elfogad 
minden ovaog. ifiké#« 

éa tanító.
M ig je ie a lk  m lnűea vasá rn a p

A djatok az Urnák tiszteletet 
és d icséretet!

Scerkasztó-kladóhiTatál: 
S i L N T U O T T H A R D .

Vagvírinejíye.
A „HAK»*«M!<»‘* 

előfizetés) Ara: az «Isi 
negyedórr» lrt.000 korona 
Csoportos küld. 16.000 K. 
iiather-Hiérrtagl tsgoúuk  

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; áz utódállamokba 
az I. negyedre 20.000 K

A .Harangssé* terjesxté-
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó bivelnk- 

nek ingyenpéldányokat
küldünk

i .. . i. . . . .

Becsüljük meg őseinket!
Irta : Dr Berzsenyi Jenő,

a zalai egyházmegye felügyelője.

E lapok hasábjain gyakran ol
vashatunk oly sorokat, melyek arra 
a tényre mutatnak rá, hogy más 
egyházak tagjai hivebbek egyhá
zukhoz, hivebbek vallásukhoz, mint 
az evangélikusok. Nem régen Hé
ring János lelkész cikke ragadta 
meg figyelmemet, melyre vonatko
zólag indíttatva érzem magamat 
arra, hogy szerény észrevételeimet 
megtegyem.

Az evangélikus vallásuakról a 
túloldalról illetett megjegyzések leg
többjére meglehet a találó választ 
adni.

Tény, hogy az egyedi apósgyil
kos evangélikus volt, de vájjon 
evangélikus volt-e a veszprémi 
apósgyilkos ? Aztán ott van a gyer
mekmérgező Latkay Ernő, az anya
gyilkos Haverda Mária és bűntársai 
stb. stb. ? Vájjon ezek is evangéli
kus vallásunk voltak-e ? De persze 
a művelt evangélikusoknak nem 
jutott eszükbe az, hogy e bűntettek 
és a lcatholikus vallás közt okozati 
összefüggés után kutassanak. Az 
illető aposztrofálóknak én egysze
rűen azt válaszoltam volna, hogy 
tekintsünk csak bele a bűnügyi 
statisztikába! Nem hiszem, hog^ a 
bűnügyi statisztika ránk nézve 
kedvezőtlen lenne.

Ami azt az ágrólszakadt mester
embert illeti, hasonló esetekre vo
natkozólag azt tapasztalom, hogy 
oly egyének, akik, — kivált lelké
szekkel szemben, — előszeretettel 
hivatkoznak az ő hitsorsosi minő
ségükre, rendszerint értéktelen, 
szélhámos egyének. Ilyen, minden 
egyház tagjai körében előfordulható 
esetektől eltekintve, ami a józan

ságot illeti, hitsorsosainknak nem 
kell az összehasonlítástól félniök.

A házassági elválást illetőleg az 
az észrevételem, hogy a házasságot 
lényegében nem a bírói ítélet, ha
nem már a consensus megszűnése 
bontja fel s tán ellenfeleink sem 
állítják, hogy az elválásnál erköl
csösebb dolog volna a concubinatus. 
A kizárólag gazdasági okokból szár
mazó egykére nézve, — mely most 
már, sajnos, — az egész társada
lomban is gyökeret vert rég, — 
azt hozom fel, hogy a római egyház 
a nemzeti társadalomra sokkal ká
rosabb állapotot intézményesített.

Az áldozatkészség ugyan, bizo
nyos körökben nagyobb és neme
sebb lehetne, de általában ennek 
hiányáról nem panaszkodhatunk. 
Persze kiki csak vagyoni tehetsé
géhez képest áldozhat. Magánegyé
nek nem pótolhatják azt, ami uro- 
dalmak áldozatkészségéből könnyen 
telik. Áldozatkészség dolgában sem 
maradunk hátra más egyház tagjai 
mögött.

Általában véve pedig elmond
hatjuk azt, hogy addig, amíg rá
mutathatunk arra, hogy a politikai, 
tudományos és irodalmi élet kiváló
ságai nagyobb részben az evangé
likus (református) vallást követők
ből kerültek ki a múltban s kerül
nek ki még ma is, addig nincs 
mért restelkednünk más vallásuak 
előtt.

Ami azonban a hitbuzgóságot 
és hithűséget illeti, itt feltétlenül 
igazat adok cikkíró urnák. Sajnos 
— a protestánsoknál ma mind a 
kettő gyenge lábon áll. Azonban 
mint minden társadalmi jelenség
nek, úgy ennek is mélyebben rejlő, 
de érthető okának kell lenni. Ezt 
az okot kell most már kutatnunk. 
Csak akkor, ha a baj okozóját két
ségtelenül ismerjük fel, csak akkor

lehet a gyógyító eszközt is foga
natba venni.

Miért van oly sok közönyös 
egyén az evangélikusok közt ? Mi
ért ? Miért adnak oly sokan az 
evangélikus házasulandók közül, 
— még hozzá a legnagyobb kész
séggel is, — reverzálist a másik 
fél javára? Miért?

„Itt valami hibának kell lenni!“ 
Jegyezte meg e lapok hasábjain 
az egyik cikk. Igaza is van. Keres
sük tehát a hibát!

Hívjuk segítségül a tudományt! 
Hívjuk segítségül a történelmet, a 
magister vitáét!

A történelem azt mutatja, hogy 
egyházi életünkben harminc, negy
ven, ötven évvel ezelőtt minden 
másképen volt. Pedig hát akkor 
kevesebb templomunk volt. Keve
sebb iskolánk volt. Nem volt állam
segélyünk. Egyháznagyjaink sem 
ültek benn a főrendiházban.

Mégis elmondhattuk akkor azt, 
hogy az egész közéletet az evan
gélikus szellem, a protestantizmus
nak, — a lelkiismereti szabadságnak 
szelleme járja át. Ez a szellem ütötte 
rá bélyegét az intézmények leg
többjére.

A lelkiismereti szabadságnak, az 
emberi elmét felszabadító nagy esz
méje nagy erőt adott a protestantiz
musnak. Ép ezért akkor a protes
tantizmus — bár politikai hatalma 
nem volt s erre akkor sem töre
kedett, mégis hathatós közéleti ténye
zővé vált.

Tényezők vagyunk-e most ? Hol 
van az a lelkesítő erő, amit nekünk 
egykoron a lelkiismereti szabadság 
nagy eszméje adott?

ügy rémlik ugyanis előttem, 
hogy a lelkiismereti szabadság esz
méje ma némileg el van hanya
golva, némileg el van homályosítva.

Pedig a lelkiismereti szabadság

O lvassuk és terjesszük a H arangszót!
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volt az, ami bennünket felemelt, 
a lelkiismereti szabadság volt az, 
ami fejlesztette a szellemi erőket, 
hogy utat nyisson az elnyomott 
egyéniségek érvényesülésének.

Lényegében a lelkiismereti sza
badság volt az, ami a középkori 
feudális (hűbéri) társadalmat meg
döntötte s helyébe az organikus 
(szerves) fejlődést megteremtette.

Mikor tehát a protestantizmus 
ilyen nagyot alkotott, akkor növelte 
is a protestánsok önérzetét, meg is 
szilárdította a protestáns öntudatot.

Minden társadalmi intézménynek 
csak a társadalomhoz vonatkozásá
ban van értéke. Csak addig van 
ereje, amíg a társadalom életére 
hatást bír gyakorolni. Azután már 
a költő szavai szerint:

„Maga jövevény, dala üvegházi 
növény“.

Mikor a társadalom ráeszmél 
arra, hogy az intézménynek már 
nincs jelentősége, mert régi, lelke
sítő beszédét háttérbe szorította, 
úgy hogy azt a hivatást, amit az 
illető intézmény korábban betöltött, 
immár mások nagyobb sikerrel 
tudják betölteni, akkor az az intéz
mény a társadalom számvetésében 
se nem oszt, se nem szoroz és ezért 
a társadalom közönyössé válik 
iránta. Minthogy pedig az egyház 
tagjai, a társadalomnak is tagjai, 
ez a közöny beszivárog az egyház
tagok, mint egyének leikébe is.

igyekeznünk kell tehát arra, 
hogy a társadalomban újra ténye
zővé váljunk! Ezt pedig csak úgy

Cinkék.
jésvirágos ablakomon — kopogtat egy cinke

pár.
Madárhangon morzsát kérnek, morzsát kap- 
Meleg szobám asztalán. [nak —
Meleg szoba védőiében csipegetik a morzsát, 
Kicsi szívük hálatelten köszöni a lakomát.

— Elfog a vágy — miért nincsen olyan 
nagy gazdagságom: 

Kenyértelen testvéreim nagy ínségét 
Enyhíteném az isteni áldással. . .

HUDY ILONA.

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. (23)

Vilmos szabadságidejének lejártával is
mét elfoglalta kapitányi állását és miután 
hajója a newyorki kikötőben állomásozott: 
Waltherék is Newyorkba költöztek át, hogy 
az ifjú házaspárnak közelében maradhas
sanak. Tengerészei körében ezután is pél
dás rend, fegyelem uralkodott s ezt nem
csak a büntetéstől való félelem, hanem a 
kapitány atyai szeretete által keltett hálás

HARANQSZÖ. 1925. március í.

Jézus.
Megváltóm, példádat hűn követni nékem, 
Legyen e világon fő  gyönyörűségem.
Mert csak úgy lehetek boldog az életben, 
Ha hűséggel járok a te ösvényeden.

Tiszta, alázatos, szelíd, békés voltál;
Bűnt nemes telkedben soha sem hordoztál. 
Minden embert híven, igazán szerettél 
Ellenségeiddel is szüntelen jó t tettél.

Kik téged bántottak, értük imádkoztál, 
Bosszút a szívedben sohasem forraltál. 
Munkáltad hűséggel bűnös lelkek üdvét 
Hordozván szótlanul az átok keresztjét.

Oh adj erőt, Uram, hogy hűn kövesselek, 
Mint te engem, én is szívből szeresselek. 
Lelkem a lelkeddel összeölelkezzék; 
Szelídség, alázat szivemben lakozzék.

Ha itt vész-vihar ver, oltalmadba te végy, 
Ha bánat terhe nyom, vigasztalóm te légy. 
így vonj magad után, Uram és Istenem 
E földi életben: Ég felé szüntelen.

MAYER PÁL.

érhetjük el, ha egyházi életünk 
gerincévé újból a lelkiismereti sza
badságot tesszük.

Annak a ténynek felismerése, 
hogy egyházi életünk nemcsak 
saját híveinknek, de az egész ma
gyar nemzetnek szolgál üdvére, 
vissza fogja adni egyházunknak 
azt a helyzetet, amit egykoron el
foglalt;

Ne csak szóval, de tettel is ter
jesszük Krisztus tiszta evangéliumát 
s üzenjünk hadat azoknak, akik 
nem birnak az erkölcsi magaslatnak 
arra a fokára emelkedni, hogy 
emberszeretetet. és testvériséget

tisztelet tartotta fenn. Az ő éleiében meg
nyilatkozó kötelességhűség, igazság, jóaka
rat szilárdították folyton a legénység ra
gaszkodását szeretett parancsnokához. Bi
zalmas emberét, a hű Monk Károlyt mind 
jobban óhajtván maga kőiül látni levélben 
felhívta, hot;y készüljön a tengerészeti tiszti 
vizsgára, ami neki, miután gyakorlati téren 
már alapos képzettségre tett szeri, nem 
lesz nehéz. A következő év nyarán tiz napi 
szabadságot kérve, látogatást tett az indián 
telepen. Neje nem mehetett vele; vissza
tartotta mhány héttel előbb született kis 
leánykája, ki a keresztségben nagyanyja 
óhajtására hasonlókép Edith nevet nyert; 
de elkísérte Alfréd. A telepen a lakosok 
ünnepélyesen, nagy örömmel fogadták ál
dott jóltevőjüket. A lelkészen kívül kedves 
meglepetésére az öreg Sasszem főnök is 
keresetlen, de szívből jött szavakkal meg
hatóan üdvözölte az indián lakosság nevé
ben. Edith ezúttal sem feledkezett meg 
Mariról. Üdvözlete kíséretében ezúttal is 
többféle becses adomány érkezett. Mari 
meghatoítan vette számba a kü'dött tár
gyakat, ezek közt ruhaneműt is két hónap 
előtt született kis fia számára.

— Óh, ez az én kedves Ediihem, még 
a főváros örömei között is mindig ily gon
dos szeretettel emlékezik meg rólam, az

hirdessenek a gyűlölet és vissza
vonás tüze helyett!

Ne keressünk barátokat azokban 
a berkekben, ahol rejtett kígyó- 
fészkek lephetnek meg bennünket!

Ne helyezkedjünk más alapra, 
mint az evangéliumból folyó lelki- 
ismereti szabadság szilárd alapjára 
s akkor visszanyerjük a társadalom 
rokonszenvét. Akkor győzni fogunk.

Ha az ifjúságot a lelkiismereti 
szabadság szellemében neveljük, 
ha a hívek áldozatkészségét nem
csak a külsőségek érvényesülése, 
de inkább abból a célból vesszük 
igénybe, hogy gyermekeink min
denhol az evangélikus szellemű 
oktatásban részesülhessenek, akkor 
majd megint lesz hitbuzgóság, me
gint lesz hit hűség.

Becsüljük meg őseinket, kövessük 
példájukat!

Rendőrt a templomokba!...
Bizony fényes, nagy esküvő volt! 

Olyan szépen feldíszített oltárt s any 
nyi csillogó, drága díszmagyart egy
szerre még sohasem láttam. Az ősi, 
nagy templom is egészen megtelt 
»közönséggel«. . .  szóval a külső ke
ret méltó volt a történelmi neveket 
vise ő násznéphez és püspökünk meg
áldó, lelkes beszédéhez.

Hanem az a „közönség!“. . . A 
szó szoros értelmében beletsposoU 
abba az imádságba, amelyaek lelkeket 
kellett volna megszentelni.. .  Zuhogó

egyszerű indián nőről !
—  A ti szivetek Mari — szól moso

lyogva Vilmos — gyermekkorotokban csak
ugyan testvériesen ö. szenőtt. Edith minden 
n<p talált alkalmat a rólad beszélgetésre. 
Boldog, ha valamivel neked örömöt sze
rezhet s várva várja azt az időt, amikor 
férje ideköilözésével téged a maga köré
ben láthat.

— Így vagyok, Vilmo3, én is. Nem mú
lik el egy nap, hogy a leíkem őt ne ke
resné. Ha kertemet rendezgetem, szép vi
rágágyaim előtt állok: akkor is sóhajtva 
kérdezem magamban : miért nem mutatha
tom ezt meg őneki ? Hisz az volna nekem 
a legédesebb jutalom, ha az ö szelíd an
gyali kedves mosolyát láthatnám. Ősöm 
lesz reám nézve az a nap, amelyen ismét 
közelébe juthatok.

— Az a nap nem késik soká, lágy nyu
godt. És ta Károly — folytatá Vilmos — 
úgy-e jól elkészültél a vizsgára?

— De mennyire, — siet a megnyugta
tással Mari. — Szegény Károlyom arnyit 
tanult éjjel-nappal, hogy már azt kérdez
tem, hol talál helyet a fejében annyi tu
domány ?

Károly mosolyog a jó feleség fcuzgó 
pártfogásán.

— Csak annyit mondhatok, kapitány úr,
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lépésekkel hogy összetiporta a Mi- 
atyánk Jizus-i szavait... az ember
nek mégha templomban volt is, ökölbe 
szorult a keze. Végül azután besáro
zott padok — még az énekeskőnyvek 
helye is ! •— eldobált cukorpapiro3ok 
mutatták a »közönség* kivonulásának 
útját.

Fájdalmas szemlélni, mily gyakorta 
és mily durván megszed*égtelenítik 
az emberek a mi Istenünk házát, 
amelyről írva van, hogy »az égnek 
kapuja* és >a mennyország előpítva- 
ra*. Da különösen milyen súlyos vád 
éri ezen a téren a mi evangélikus 
népünket.

A rórn ka’h. ember temploma 
küszöbén meghajtja térdét: a »szen
telt vizet* homlokához érinti és akkor 
igazán »templomi csendben* hallgatja 
a misét, vagy pergeti olvasójának 
imádságait Ha sietős útja a templom 
előtt szalad el, keresztet vet, esetleg 
megemeli a kalapját,., vagyis a 
maguk módja szerint megbecsülik 
templomaikat.

A legtöbb református gyülekezet
ben egy, a régi atyáktól örökölt szép 
szokás őrzi a templom komoly méltó
ságát. Mielőtt a lelkész és a kántor 
bevonulna a szánt helyre, rnár ott 
felhangzik a zsoltár; a korán jövők 
elénekelnek hármat négyet is, mire 
megkezdődik a tulajdonképeni isten 
tisztelet. íme ők így tesznek »lakatot 
a szájukra*, nehogy valami botráa- 
koztató beszéd essék közöttük a nagy 
Isten felszentelt hajlékában.

A mi templomainkban pedig néha 
valóságos vásári lárma támad Zsebbe

hogy tehetségem szerint szorgalmasan ké
szültem és reményiem, hogy nem csak az 
én kedves élettársamnak, hanem a vizsgáló 
bizottságnak ítélő széke előtt is megáll
hatok.

— Amennyire ismerlek, én is azt hiszem. 
De Károly, ha innét te is Newyorltba jösz, 
szemléltél-e már ki alkalmas egyént, aki 
utánad tovább folytassa a buzdítást indi
ánjainknak a földir.iveléshez szoktatáséban?

— Gondoskodtam róla, — szól Károly, 
az épen a kapitány üdvözlésére jött új ven
dégre mutatva — Móhr Péter fiatal föld- 
míves gazda, ki vegünk jött ide a tanyára. 
Szakértelmét, jellemét ismerem, nyugodt 
lélekkel ajánlom a gazdálkodásban vezetői 
tisztre.,

— És te Péter vállalkozol erre a fel
adatra ?

— Annál nagyobb készséggel kapitány 
úr, mivel itt tartózkodásom alatt megismer
kedtem Károly nejének egy lcánybarátnő- 
jével, az egyik főnöktárs leányával. Már 
meg is kértem kezét s atyja szívesen bele
egyezett házasságkötésünkbe. Ide költözöm, 
az ipám kartjéhez tartozó 30 hold földet 
rendes mívelés alá veszem. Két lovát — 
melyeket eddig csak vadászaton lovaglásra 
használtak — betanítom eke, szekér húzá
sára. A gazdálkodás eredményével törek-

Az én bűnbánatom.
Nem verem a mellem,
Szemet nem forgatok;
Nem mutatok nyűgös,
Nyöszörgő bánatot.

Nem kúszom a földön,
Nem csúszom a porban;
Mellem sóhajoktól
Nem apad, nem horpan . .  .

Csak némán, csendesen 
A szivem szú r . . . szorul. . .
S  a könnyem kicsordul 
S  permetez pazarul! . .  .

PETROV/CS PÁL

HARANOSZÓ

csúsztatott énekeskönyvvel ott is úgy 
adnak-ve3znek az emberek, mintha 
a piac porában állanának. A fiata- 
Jabbja könnyelműen még tréfálni sem 
restell. J a j! ha egy láthatatlan kéz 
felírná a fehér templomfalra a híve
ink ajakáról ott elhullott sók gonosz, 
bünö3 beszédet, milyen furcsa olvas
mány kerekednék abból!.. .  Mindezek 
fólé a padokon szégyenletes felírások 
éktelenkednek; bevésett nevek és le
faragott padszélek... Hol van az a 
színház, amely közönségének az ilyen 
bántóan botránkoztató viselkedését szó 
nélkül, büntetlenül csak eltű rné?... 
Azt hiszem: sehol a világon!

Csak a mi templomainkban lehet 
mindezt megtenni, ma még minden 
büntetés nélkül, de kinek jut eszébe, 
hogy még az istentisztelet előtt el
mondjon egyet énekeskönyvének drága

szem új rokonaimat a földmíveléssel mind
jobban magbarátkoztatni. Jótanáccsal, útba
igazítással mindenkit munkára buzdítok. 
Az alakuló gyülekezet ügyeiben Í3 a lelkész 
urnák szolgálatára állok. Ssmmi fizetést, 
évdíjat nem kívánok.

— .Ajánlatodat, Péter, örömmel foga
dom. Épen bele vág két év előtt megálla
pított számításomba. Arról is értesitlek, 
hogy a minden család számára kimért 30 
—3ü hold földön kívüi a község részére 
a még magántulajdont nem képező terület
ből a kormány engedélyével 800 hold er
dőt és 1000 hold szántásra alkalmas rét- 
fóídet jelöltem ki. Gazdaságod gyarapodá
sával még ebből is szerezhetsz 20—30 hold 
földet. De most gyertek, menjünk Alfréd
del és a főnökkel szemlét tartani a házi 
kertek felett.

— Akkor tanácslom, Vilmos, — figyel
meztet Mari, — hogy háromnál több szor
galomdíj kiosztására legyetek készen, mert 
gondom vo't reá, hogy minél több barát- 
ném kiérdemelje.

— Annál nagyobb lesz a mi örömünk 
s azért még neked elismerést szavazunk 
meg, kedves Mari.

Legszebbnek találták a Mari által gon
dozott kertet, de azon túl is egyiket a má
sik után kellett megdicsérniük. Vilmos nem

imádságai közül lelkének gyarapodá
sára; kinek jut eszébe, hogy bele
merüljön egy-egy énekünk gondolat- 
világába és előkészüljön a szent ige 
méltó hallgatására!?... Vagy talán 
már ez is »felesleges szenteskedés*, 
amely sehogysetn illik a mi felvilá
gosult, protestáns mivoltunkhoz? . . .

Jézus egyszer korbáccsal szentelte 
fel a jeruzsálemi templomot. Az imád
ság házában nem tűrte meg a kufár 
szellemet s a pénzváltók alkudozását. 
Ostort fogott, mert a templom szent
ségéről volt szó.

Mi pedig majd számot adunk 
egyszer arról is: miként viselkedtünk 
azon a helyen, mely a mennyország 
elöpitvarának neveztetik ? . . .  Rendőrt 
a templomokba! Nem valami szűrős 
nézésű, sisakos vitézt, de az éber 
lelkiismeret vigyázó rendőrét 1 A fe
gyelmezést pedig ne a szomszédodon, 
hanem önmagádon kezd e l ! . . .

Nagy Miklós.
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Hutter Zsigmond.
A csöngei papiakban egy tányérral 

kevesebbet terítenek s kint a temető
ben egy sírral több domborul. Ds — : 
nemcsak ennyi az egész 1 Hutter 
Zsigmond sokkal többet jelentett, 
hogysem máról holnapra el lehetne 
őt feledni. Akik ismerték, azoknak 
leikébe mindörökre szép emléket ha
gyott nemes és tiszteletreméltó egyé
nisége, lévén markáns képviselője 
annak a régi, de nem ósdi papi tár
sadalomnak, amelyről ide s tova már

titkolta örömét, midőn a kertekben szépen 
fejlődő kapás növények, zöldségágyak, 
szebbnél szebb virágbokrok s híven ápolt 
gyümölcsfa oltványok sorai tárultak szeme 
elé. Az utóbbiakat Károly az Alfréd által 
küldött fiatal csemetékből osztotta ki a 
családoknak. A vizsgálat után a már előbb 
kitűzött három díjon kívül egyhangú elis
meréssel még húsz díjat osztott ki Vilmos 
és Alfréd. A gyülekezeti élet fejlődéséről 
Owerton lelkész urra! beszélgettek, ki öröm
mel adta elő, hogy az imaház látogatása 
élénkül. A felnőtt ifjak, főkép a leányok 
mindig több érdeklődést mutatnak a míve- 
lődés iránt. A látogatást Alfrédnek eljegy
zése fejezte be a lelkész családi kertjének 
kedves virágával, Karoünnal, akihez nem
csak az ifjúság arcrózsái, de a szép leiki 
tulajdonok varázsa is ellenállhatlan erővel 
vonzották a vőlegényt.

Hszaérkezásük után néhány nap múlva 
megjött Monk Károly is családjával. A vizs
gát jó eredménnyel letetle s Vilmos mint 
tisztet irodájában alkalmazta. Mikor Mari 
először belépett Edith szobájába, ez öröm
kiáltással siet elébe s megöleli.

— Csakhogy megjöttél, te rézarcu, fe
ketefürtös gyönyörűségem.

(Folyt, kőv.)
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csak a Jókai regények és szájról* 
szájra járó kedves töiténetkék mesél
nek. (Mennyit tudott Hutter Zsig
mondi — Vájjon ez mind a semmibe 
veszett ?)

Ma még Biedermájer bútorok, a 
kertben öreg fák suttogják a »titkot«, 
s egy fehér matróna őrzi féltve resz
kető szívében, de egykor bizonyára 
legendává eszményül az a gyöuyörü 
idill is, ami Hutter Zsigmondot a 
hitveséhez fűzte. Nékik a mátkaság, 
majd a házasélet egy tiszta, szép, 
boldog valóság volt, — a Ma és a 
Jövő többé-kevésbá léha emberének 
pedig már megcsodálni való idill, hiha 
tetlen mese, legenda lesz.

És a csöngei papiaknak különösen 
vonzó hangulata is — : tűnőben, 
veszőben. A biblia ózonos, puritán 
levegője összevegyült a nemesi udvar
házak illatos, finom derűjével s vonta 
mályvarózsás szinbe az egyszerű pap
lakot. A legmodernebb Bósendorfer- 
zongore is halkan, spinétesen zengett 
itt, mintha Beregszászy mester finom 
keze alól került volna ki, — viszont 
az étkezés fölötti imádság sem hang
zott »memento móri«-ként. Úgytet
szett : Lilla dalok, Himfi-szonettek
csendülnek a szobák fehérkályhás 
sarkaiból; ám aséikül, hogy elnémít
hatták volna a zsoltár éghezemelő 
dallamát.

Aki pedig másodmagávsl maradt 
a nagytiszteletessel, annak könyvekkel, 
íob'ánsokkal ttíltömött szobájában, az 
bámulva látta, hogy a szerény külső 
világíátott műértőt, sokoldalú, nyelve- 
ketbessélő tudóst, nagyszívü embert, 
nemes jellemű férfit takar. — Élő 
egybáztöríénelem volt, — emellett 
minden mondata tárca*tárna, minden 
elbeszélése kész, művészi novella. 
Tudta, hogy írónak született, valójá
ban az is volt, — nem lehetetlen, 
hogy íróasztala fiókjai tele vannak 
becses kéziratokkal. És hogy ma nem 
országosan ismert egyházi és világi 
író is, annak túltengő szerénységén 
kívül talán a Falu az oka. A Falu 
nem növel szárnyakat, de ienvügöz, 
földhözragaszt. És azután Hutter 
Zsigmond nem akart más lenni, mint 
csak pap Nem is lett más, még csak

gazda sem. Pedig lehetett volna nagy 
vagyonszerző is. Ám ő megmaradt 
papnak, éppen ezért jó papnak. Negy
ven éven keresztül híven, becsülettel 
szolgálta Istenét és hazáját. Imádko
zott és dolgozott, mint ősei, akik 
messze nemzedékeken keresztül mind 
papok voltak — ősrégi, nemes papi 
nemzetség sarja; családja tígyiáttzik, 
egy eredetű a híres Honterus család 
dal, amelynek tagjai Erdély egyház- 
történetében töltöttek be emlékezetes 
szerepet

Hutter Zsigmond a körmendi lel
késznek a fia volt s nevelt fia Hol- 
bocknak, a néhai szakonyi lelkésznek. 
Ifjan került a kastélyos, kuriás Csör
gőre, ahol mindvégig megmaradt. 
Innét nősült; a nemesun Csáfordi 
Tóth-csaiád utolsó sarját: Jolánt véve 
nőül. Két magasabbrendfi lélek frigye 
volt ez. egyben a kúria és a papiak 
frigye: annak a méltatlanul is sokat 
kárpáit történelmi osztálynak a sar
jaié, amelynek ók épen az erényeit 
képviselték Esek az erények nem 
generálódtak m ír át a mai életbe; 
Hutter Zsigmond fejfája egyúttal fej
fája annak a tisztább, szebb, boldo
gabb múltnak is, amelyet szívük 
mélyéből fájlalnak mindazok, akik 
még igazán szeretik a szépet, a jót, 
a nemeset.

Ők kalaplevéve állnak Hutter 
Zsigmond virágkoszorús fejfájánál.

Krónikás.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

M ennyország kapuja.
Márc. 2 A csak a földiekkel törődök előtt. 

Lukács 16. i»—3i. A gazdag emberről nincs 
feljegyezve különösebb büa Még arról 
sincs szó, hogy kőszívű lett volna. Mind
össze csak azt tünteti fel az írás, hogy 
csak a földi dolgok iránt volt érzéke s nem 
gondolt arra, hogy biborruhán, patyolaton 
s vendégeskedésen kívül s azok fölött is 
van még valami. Nem látta az ember igazi 
méltóságát. Azok közé tartozott, akik „mél
tatlanoknak tartják magukat az örök életre“. 
Csoda-e, ha ezek előtt bezárul a menny 
kapuja ?

Márc. 3 A büszkék előtt. Máté 19. ie—2c. 
Sok ember méltóvá akar lenni az örökélet 
boldogságára. Azt hiszi, hogy mivel soha
sem botlott bele a törvény paragrafusaiba, 
magától értetödöleg megnyílik előtte a

menny ajtaja. Csakhogy Isten mértéke 
nemcsak a földi törvény s a társadalmi 
tisztesség, hanem Ö maga a törvény. Tu
dok-e én olyan tökéletes lenni, mint amilyen 
maga az Isten ? Emberi erő által lehetetlen 
üdvözülni A saját ruhájában betolakodó 
vendéget kidobja az Úr a mennyország 
ajtaján.

Márc. 4 A „keresztlevelük“-ben bízók 
előtt. Máté 7. at—as. Sokan életük vallásos 
többlete révén formálnak jogot a bejutás
hoz. Verik a mellüket s úgy érzik, hogy 
mindennapi imádkozásuk, templomlátogatá
suk, az egyház szükségeire való adakozásuk, 
egyházi méltóságuk árán kikövezhetik a 
mennyországot. A mennyek ajtaja nemcsak 
aszerint nyílik vagy csukódik, ahogyan mi 
szotgáltunk az egyházunknak, hanem asze
rint is, hogy mennyire enged ük meg az 
egyháznak lelkünk szolgálatát 1

Márc. 5. A föltétien kegyelemben bízók 
előtt. Máté 18 .21—35. Vannak, akik abba 
vetik reménységüket, hogy ha balul fog 
kiütni nagy számításuk, 'a jószívű Király 
nagyúri gesztussal elengedi nekik is a tar
tozást, Isten irgalmasságának azonban ha
tárai vannak: nemcsak szentsége, mely a 
bűn megtorlását követeli, hanem például 
az js, hogy mennyire tudunk mi is meg
bocsátani az ellenünk vétkezőknek. Szomo
rúan fognak csalódni, akik azt hiszik, hogy 
az. Isten szívét egy kis műsírással s komo
lyan nem vehető ígéretekkel meg lehet 
lágyítani.

Márc. 6 A bűnbánók előtt. I. János 1.#. 
Az üdvösségre egyetlen ajtó vezet s ez 
Jézus, (János 10. o) Aki az emberek előtt 
leheletlen munkát elvégezte a keresztfán: 
a váltságot. De Jézus nem tud minden 
embert megváltani, csak azt, aki odadja 
Néki bűneit. Oda pedig csak az adja, aki 
kényelmetlennek érzi s szabadulni szeretne 
tőle. A bűnbánó előtt megmozdul a menny
nek ajtaja.

Márc. 7. A hívők előtt. Róma 3 . 23—2*. 
Hogy valaki odadia Jézusnak bűneit, ahhoz 
nem elég a bűnbánat. Judásnak is volt 
büabánatá s Péternek is, mégis az egyik 
elveszett, a másik megmenekült. Aki nem 
hiszi, hogy Krisztus az ő bűneit is elbírja 
sőt elbírta, az bármennyire szeretne is tőle 
szabadulni nem adja néki oda. Enélkül 
pedig ninc3 váltság.

Márc 8. A nagy döntés. Máté 25.31—46. 
Tehát elegendő egy értelmi belátás, egy 
tannak elfogadása az üdvösséghez? Figyeld 
meg: a kapu előtt lejátszódó nagy döntés
nél cselekedetekről beszél az Úr. De ezek 
a cselekedetek nem éidemet kereső, h3nem 
a hitet megmutató cselekedetek. A hitnek 
élete a cselekedetekben jelentkezik. A nagy 
kérdés az ajtó előtt ez: „Mutasd meg 
nékem a te hitedet a te cselekedeteidből!“ 
„Mit tettél te hálából azért, amit érted 
Kiisztus te lt?“________ *_______

Gyíijtsiink előfizetőket és adakoz

zunk a „Harangszó“ íeniartására.

Erzsébet Királyné szálló Budapest, IV., Egyetem-utca 5. és 7.
Elsőrendű polgári szálló, a Belváros központján. 1 ágyas szoba 38 ezertől, 2 ágyas 50 ezertől. 

Pensio 115 ezer koronától. Elismert jó étterem és kávéház.

Családok találkozóhelye. 4-6 Szabó Imre, szállodás.
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K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A hitetlenség, istentelenség szomorú 

következményckép nap-nap után újabb 
és ú ja b b  em beri a lá va ló sá g ra  
kénytelen felfigyelni az imádkozó lé
lek. Az erkölcsi leziillöttség úgy pusz
tít nálunk, mint még talán soha. A 
közelmúltból az Óreskovicsné féle 
gyilkosság, Othó ékszerész meggyil
kolása, a feldarabolt Kodelka esete 
után: itt van újabban Leirer Amália 
szomorú halála . . . Bizonnyal „ ho
mályba merült a föld, sötétségbe a 
szív; a tudatlanság és hitetlenség 
árnyai nehezültek a földre, a tévely 
és bűn éjjele az emberiségre. “ Szo
morú, nagyon szomorú időket élünk, 
i t t  vo lna  a z  ideje, hogy  m e g 
té r jü n k  !

*
Az Ébredők bpesti nagygyűlésén 

Ulain Ferenc nemzetgyűlési képviselő 
nagy beszédet mondott, amelyben 
többek között kitért az arisztokratákra 
és a klérusra. „Nagyon csodálkozom 
azon — mondotta többek között Ulain 
— hogy az arisztokrácia és a klérus 
nem áll mellettünk. De mondhatom, 
erre csúnyán ráfizethetnek, mert végre 
is, ha  e ljön  a  fö ld o sztá s  és a 
sze ku la r izá c ió  ideje, mi vagyunk 
az egyetlenek, akikre ők számíthatnak, 
Remélem, hogy h a ta lm i érdekeiknek 
helyes belátása arra készteti őket, 
hogy egy-két éven belül már az 
arisztokrácia és a klérus is mellénk 
fog  állani.“

*

Egy idős úr sétált a Vigadó előtt 
Bpesten hároméves kislányával, ahon
nét tódultak kifelé az emberek a nagy
gyűlésről. A kislány megkérdezte az 
apjától, hogy kik ezek az emberek. 
Érre az apa á llító la g  a következőt 
felelte a kislánynak:

„Ezek, kislányom, olyanok, akikből 
a kommunisták lesznek.“

Ezt az állítólagos nyilatkozatot 
meghallotta néhány ébredő ifjú és 
abban a pillanatbán elkezdtek kiabál
ni, utánarohantak és meg akarták 
verni. Közben azonban odaérkezett 
egy rendőrtisztviselő, aki kihallgatta 
az illető urat és a tanukat. Az illető 
úr bemondta nevét: Wahlkampf Ká
roly 60 esztendős, ágostai hitvallású 
evangélikus, magán hivatalnok. Mi
közben a rendőrtisztviselö jegyzett, az 
ébredöifjak ilyenféléket kiabáltak:

— „Vén m a r h a ! Másnak vén 
korára megjön az esze, ennek meg 
ig y  látszik elment! Szégyelje magát!

HARANOSZÓ.

E ze k  a zo k  a h ires  ro th a d t k e 
re sz té n y e k .“

H E T I  K R Ó N I K A .

A m agyar nemzetgyűlésen kegyelete» 
szavakkal áldoztak Jókai emlékének. Szci- 
tovszky Béla elnök einlékbeszédében meg
állapította, hogy Jókai soha el nem múló 
belükkel irta bele nevét a magyarság tör
ténetébe. Javasolta, hogy egyik legrégibb 
nyelvemlékünket, az Ehrenfeld-kodexet, az 
állam vegye meg és Jókai-kodexként, a 
Nemzeti Múzeumban helyezze őrök letétbe 
s hogy félszázados törvényhozói működése 
alatt elmondott beszédjeit adja ki. Utána 
Klebelsberg kultuszminiszter szólalt fel. 
Azzal a fogadalommal ünnepelhetjük meg 
Jókai centenáriumát, — úgymond — ha 
méltók maradunk emlékéhez. Pékár Gyula 
ny. miniszter, a Luther-Társaság elnöke a 
nemzetgyűlés többsége nevében tette le 
gyönyörű szavaiból font koszorúját Jókai 
emlékezetére. — A népjóléti tárca után a 
közoktatásügyi tárca költségvetésének álta
lános tárgyalása alkalmából báró Kaas 
Albert, a Luther-Szövetség országos elnöke, 
nemzetgyűlési képviselő mondott nagy be
szédet, melyben a keresztyén egyházak jó 
viszonyának ápolására hívta fel a figyelmet. 
A protestáns egyházak — úgymond — 
joggal elvárhatják, hogy a katholikusck, 
a magyar kultúra érdekében kifejtett mun
kásságukat méltányolják. Az országcsonkí
tás következtében a két protestáns egyház 
mondhatni, majdnem mindent elvesztett. 
Gondoskodni kell tehát arról, hogy a jövő 
évi költségvetésben a prot. egyházak dologi 
kiadásainak összegét megfelelően emelje. 
A viszonosság keresztülvitele biztosíthatja 
a felekezeti béke biztos alapjait.

Az osztrák kormány genfi megállapo
dások értelmében újabb 28 ezer állami 
alkalmazottat kénytelen elbocsátani.

A szerb kormány rendeletileg betiltotta 
a nazarenusok és adventisták vallásgya
korlatát.

Az oláh kormány megtiltotta az erdélyi 
protes'áns egyházaknak, hogy sérelmeiket 
a nyilvánosság elölt pertraktálják.

A cseh kommunisták drágaság elleni 
tüntetését Moszkvából irányították.

A bolgár király legközelebb megláto
gatja Lengyelországot.

Románia három hadianyagot gyártó 
gyárat épít.

Anglia háromszorosra emeli légi had
erejét.

A finn köztársaság új elnöke Rolander 
lett.

A dán képviselőházban egy törvény
javaslatot nyújtott be a miniszterelnök, 
mely szerint nők is lehetnek papok.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i  életből.
Mit fognak valorizálni ? A pénz

ügyminiszter többször is kijelentette, 
hogy a valorizációs javaslat készülő
ben van. Általános érdeklődés nyilvá
nul meg az irányban, hogy a készülő 
valorizációs javaslat mire terjed ki? 
Az egyik fővárosi lap munkatársa 
erre vonatkozólag illetékes helyen a

következő feltűnést keltő információt 
kapta:

— Minden valószínűség szerint a 
következő követelések és esedékessé
gek valorizációjára fog sor kerülni:
1. köztisztviselői nyugdíjak, 2. családi 
jogi természetű tartásdíjak. 3. életjára
dékok, 4. árvaszéki és gyámpénztári 
letétben fekvő értéklevelek, állam
papírok és záloglevelek, 5. bizonyos 
maximális határt el nem érő eredeti 
jegyzésből származó, vagy egyenes 
ágon öröklött hadikölcsönkötvények, 
ha a tulajdonosuk elaggott, elszegé
nyedett és munkaképtelen.
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Invocavit. . .
Ev. Máté 4 .1 -1 1 .

Előttünk állnak a komoly böjti napok. 
Fordítsuk őket hasznunkra saját kísértése
ink között, nem felejtvén el: e világ elmú
lik és az ő kívánsága, de' aki Istennek 
akaratjá t cselekszi, örökké megmarad.

Személyi hir. Dr. R.iffay Sándor bánya
kerületi püspök egészségének helyreállítása 
céljából orvosainak tanácsára Olaszországba 
utazott pihenni.

A gyám intézet köréből A dunántúli 
egyházkerületi gyámintézet elnöksége meleg 
felhívásban fordul az egyházmegye gyám
intézeti elnökhöz a gyámintézeti gyűjtések 
és általában a gyámintézeti munkának a 
megindítása céljából. Kívánatosnak tartja 
és felhívja a lelkészkar figyelmét, hogy 
minden gyülekezetben egy gyámintézeti is
tentisztelet és vele kapcsolatos gyáminté
zeti ünnepség tartassék. Felhívja az egy
házmegyei elnökök figyelmét, hogy az alap
szabályok értelmében minden gyülekezet
ben, tehát a filiákban is, házi és iskolai 
gyámintézeti gyűjtés tartandó; hogy a kon
firmandusok oktatásánál súly helyeztessék 
azoknak a gyámintézetíel való megisme-. 
résre; hogy a nőegylet is tudomást sze
rezzen a gyámintézetről és adakozzon a rra ; 
hogy gyámintézeti persely minden templom
ban kifüggesztve legyen. Itt említjük meg, 
hogy az idei nagy szeretet adományt egy 
dunántúli kerületbeli gyülekezet fogja kapni. 
A nagy szeretetadomány a gyámintézeti 
istentiszteleten beszedett offertóriumokbói 
gyűl, össze.

Új alelnök. A keresztyén ifjúsági szö
vetség nemzeti bizottsága második alelnö- 
kévé dr. Győry Lóránt nyug. minisztert, 
az evang. egyházi közélet ezen egyik leg
kiválóbb alakját választotta meg.

A pozsegai ev. missziói egyház 750 
ezer dináros örökséget kapott egy buzgó 
egyháztagjától-

Sárbogárd. A fiókegyház lelkes pres
biterei Habermajer Mátyás ajánlatára: „itt 
az ideje, hogy egyszer már észre térjünk 
és mindén evangélikus család asztalán ott 
legyen a mi kedves lapunk a Harangszó“, 
megrendelték a „Harangszó“- t

A budapesti Fasor-i evangélikus szö
vetség kis hetilapja is újboi megindult 
Kemény Lajos lelkész szerkesztésében.

Külsővát. Az evang. nőegylet céljaira 
a néegyleti tagok összesen 1,400.000 K-t
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adományoztak. Kovács Sándor né és leányai 
12 szál csillárgyertyát adtak.

A szombathelyi protestáns kör nívós 
kulturestélyt rendezett a ku'.turház nagy
termében, mely alkalommal a megnyitót 
Jánossy Gábor, a kör elnöke mondotta. A 
nő szabadságharca címen Pékár Gyula ny. 
miniszter, a Luther- és Petőfi-Társaság 
elnöke előadást tartott. Közreműködtek 
még : dr. Molnár Imre dalénekes, Zsámboky 
Miklós gordonkaművész és Heintz Fülöp 
zeneszerző.

Bélák Géza csabdil lelkész tem etése
a fejérkomáromi egyházmegye, Csapdi és 
környéke valamint a széleskörű rokonság 
nagy részvétele mellett folyt le a gvönyőrfi 
természeti fekvésű falura hulló ragyogó 
napfényben február 6-án. A templomban 
felravatalozott koporsó felett Balogh István 
esperes mondott beszédet Cselek, 20.25. 
igéi alapján. A temetőben pedig Podhrad- 
szky János alesperes mondott búcsúzó be
szédet. Megható volt amint a ref. egyház- 
község, valamint a csabdii politikai község 
nevében Fülöp József helybeli ref. lelkész 
szólott végül a sírnál. A sokat vesztett 
gyülekezetét és családot ajánljuk annak 
kegyelmébe, akinél van a mi teljes meg
váltásunk és menedékünk. A temetésen 
Piri Károly szendi, Mag. ar Géza száki, 
Gáncs Aladár székesfehérvári lelkész is 
részt vettek.

Debrecenben az egyház elnöksége moz
galmat indított egy új orgona beszerzése 
érdekében. Ez Ev. Fillér Egyesület ezen 
alap javára jól sikerült estélyt rendezett, 
amelyen az egész város intelligens közön
sége megjelent. Az estély 50.400,000 K-val 
gyarapította az orgona-alapot.

A Luther-Tát saság köréből. A Luther- 
Társaság főtitkára közhírré teszi, hogy a 
konfirmáció ünnepi alkalmára négy szín
nyomású szép emléklapokat készíttet. A 
középpontban egy szép bibliai kép lesz, 
amelyet pedig symbolikus ékítményekkel 
gazdag keret foglal be. Szövege is szép 
lesz, méltó az ünnepi alkalomhoz és méltó 
egyházunkhoz. Az emléklap küiön magyar, 
német és tói nyelvű szöveggel készül. Az 
emléklapot egy" tehetséges ifjú evang. festő 
tervezte. A társaság keresztelési és házas
sági emléklapok kiadását is tervezi.

Harangavatás és elesett hősök em
lékszobrának avatása Majoson. Február 
8-án lélekemelő ünnepe voit a majosi egy
háznak. E napon lettek az új harangok 
magasztos hivatásuknak átadva és az el
esett hősök emlékszobra felavatva. A ha
rangavatást Schöll Lajos tolna-baranya- 
somogyi főesperes vege z te Genei sich Ti
vadar bonyhádi lelkész és Tinschmidí S. 
majosi lelkész segédletével. Az ünnepi be
szédet a főesperes Máté 20. i—íe. alapján 
tartotta buzdítva a híveket az Úr szőlőjé
ben való hűséges munkára, amelyre a ha
rangok ifjut-öreget hívnak. Az istentisztelet 
után ünnepi közgyűlés volt. Azután az el
esett hősök emlékére egy negyed óráig 
szóltak a harangok. Azalatt a gyülekezet 
is a közelről es távolból eljött vendégek 
az emlékszobor elölt gyülekeztek. A hely
beli dalárda Griszhaber Endre Henrik kán- 
tortanitó vezetése alatt „Ima a hazáért* 
szóló éneke után Schöll főesperes megál
dottá a hősök emiékszobrát. A dalárda 
éneke után dr. Hagymássy főszolgabíró át
adta az elesett hősök emiékszobrát a poli
tikai község elöljáróságának, amelynek ne
vében Haffner István jegyző vette át a 
szobrot és a politikai község nevében azt 
megkoszorúzta. Tinschmidt Sándor helyi

lelkész, volt tábori lelkész tartott ezután 
beszédet, megemlékezvén az elesett hősök
ről, akik legdrágább kincsüket, életüket 
áldozták fel magyar hazánkért és akiknek 
példája buzdítson minket is hazánkat sze
retni, hazánkért élni és munkálkodni, hogy 
a jó Isten áldó és megsegitő kegyelméből 
újra magyar zászló lengjen a Kárpátoktól 
Adriáig 1 Az egyház nevében megkoszorúzta 
az emlékszobrot. A dalárda nevében Greisz- 
haber Endre Henrik kántortanító koszoruzta 
meg szép beszéd kíséretében a hősök em
lékszobrát. Az iskolás gyermekek nevében 
Vágó József tanító telt le koszorút a szo
borra. Azután egy kis hadiárva lépett elő 
és a hadiárvák és özvegyek nevében ko
szoruzta meg a hősök emlékszobrát. A 
Hymnusz eíéneklésével véget ért a szép 
ünnepély.

A szegedi ev. leányegylet, az ev. egye
temi hallgatók Luther-Szövetsége és a ref. 
egyetemisták Bethlen Gábor köre február 
15-én a Kass szálló nagytermében közös 
protestáns estélyt rendezett. A műsort dr. 
Bartók György ref. egyetemi tanár nyitotta 
meg. Kifejtette, hogy Goethe a világtörté
nelemben a hit és hitetlenség gigászi har
cát látta. A hit fényt, életet, haladást jelent. 
A hitetlenség útja a bűn, a romlás, a pro
testáns ifjúság hit által való életet akar. 
Peer Gynti hiú álmodozások helyébe meg
valósítható eszmények kellenek. Eljött a 
kor, amikor a fejsze már a fák gyökerére 
vettetett. Az istenadta magyar ugaron a 
protestáns ifjúság égreemelt szemekkel, 
felemelt fővel dolgozik. Dr. Beile Ferenc 
hegedűművész Fichtner Sándor zeneszerző 
kíséretével előadta B ach: Ciaconna és 
Presto c. műveit nagy tetszés mellett. Ko
vács Kató a Városi Színház primadonnája 
sikeresen énekelt. Paulovits Tibor Liszt: 
XIV. Raphsodiáját és Nachtigall darabjait 
nagy hatással zongorázta. Zárszót mondott 
Veress Mihály a Bethlen Gábor kör elnöke. 
Ez az első közös protestáns estély, mely
nek rendezése az agilis ifjú Paraszícay Gy. 
joghallgató, az egyetemi Luther-Szövetség 
elnökének é3 Veress Mihály ref. ifjúsági 
elnöknek érdeme, az egész város érdeklő
dését felkeltette s úgy erkölcsileg., mint 
anyagilag jól sikerült. Március elsején a 
Magvar Protestáns Irodalmi Társaság jön 
le Szegedre nagy ünnepségek tartására. 
A főszónokok lesznek Kapi Béla ev. püs
pök és Soltész Elemér ref. tábori püspök.

„Fénysugár*. Ilyen címen jelent meg 
egy új ev. hitebresztő és hitméiyíiö folyó
irat Gáncs Aladár székesfehérvári evang. 
lelkész szerkesztésében s a „Fébé* evang. 
diakonissza nőegylet kiadásában. Havonként 
kétszer jelenik meg a lap, amely hitébresztő 
s hitmétyítő cikkeken kívül eszméltető, 
szemléltető apró történeteket s magyará
zatos bibliai útmutatót is közöl. Előfizetési 
'díja félévre többes küldésnél 24.000, egyes 
pld. 27.000 kor. Kiadóhivatala: Piliscsaba- 
Ktotildielep. Adja az Isten, hogy az új lap 
címében kifejezett programra és reménység 
sok lélek számára lehessen boldog valóság !

Kulturestélyt rendezett újból a buda
pesti evang. ifjúság Közreműködtek : Gilly 
Melinda, Juhász József, Szuchovszky Gyula, 
dr. Pomozy oivos, Loewmger Nándor és 
dr. Pándy Kálmán.

A szentgotthárdi missziói egyház 
gyásza, Súyos veszteség érte a közel- 
mu tban a szentgotthárdi missziói egyházat 
özv. lipóváczi Desits Gyuláné elhunytával, 
kinek éló, munkás hite rakta le a missziói 
egyház önállóságának első alapkövét. A 85 
évet élt matrónát a templomban megtartott

gyászistentisztelet után kísérték ki a város
nak é8 a környék lakósságának őszinte 
részvételével örök nyugvóhelyére. Kopor
sója felett a templomban Czipott Géza 
helyi lelkész magyarul, dr. Tirtsch Gergely 
kőszegi lelkész német nyelven tartottak 
gyászbeszédet. A temetőben Berger Lajos 
s lelkész végezte a gyászszertartást. — 
A feledhetlen, nemeslelkü jőlievőnek em
léke legyen áldott!

Somlószőllősön a veszprémi egyház- 
megyei belmissziói egylet február 1-én val
lásos estélyt rendezett. A vallásos estély 
közénekkel és a helyi lelkész imájával kez
dődött. Utána Szenthe Karoly, a belmisz- 
sziói egylet világi elnöke tartott tartalmas 
felolvasást, majd Hering János veszprémi 
lelkész, a belmissziói egylet egyházi elnöke 
beszélt a nagy számmal összegyűlt hívek
hez a mindennapi életből vett példákkal 
illusztrálva, hogyan ked a vallásunk pa
rancsolta szereíetet gyakorolni. Az iskolai 
növendékek kétszólamu éneke egészítette 
még ki a programmot. Óffertórium 128.6‘0 
koronát eredményezett, mely összegből 60 
ezer korona küldetett el a Harangszó tá
mogatására.

Ki segít ? A „Harangszó“ 5. számában 
„Ki segít?“ címen megjelent közlemény 
visszhangjaképen szegénysorsu theol. hall
gatók segélyezésére újabban a következő 
kegyes adományok érkeztek a theol. fakul
tás dékáni hivatalához : Kovács Sándorné 
Körmend 100 ezer, Lukáts Árpádné Kör
mend 50 ezer, N. N. Körmend 100 ezer, 
Lébényi gyülekezet 250 ezer, özv. Bakó 
Jánosné 200 ezer, Molnár Béla 300 ezer. 
Kozma Géza 200 ezer, Bőjtös László 100 
ezer, Szabó-Pap Károly 100 ezer, a vados- 
fai ev. gyülekezetben többek részéről be
folyt 280 ezer K. Egy soproni házaspár 
egy szegénysorsú hallgató részére ingye
nes kosztott ajánlott föl. A befolyt ado
mányokért a kegyes adakozóknak őszinte, 
hálás köszönetét mond a theol. fakultás 
dékánja: Stráner Vilmos.

Pécs. Ebben az erősen kathoíikus vá
rosban az Evangélikus Társaság az első, 
amely a különféle egyletek közül Jókai 
Mórnak, ennek a nagy protestáns szellem 
emlékének hódolt. A február 15-én tartott 
ku turesté’y műsora a legnagyobb elisme
rést érdemelte ki a nagyszámú intelligens 
hallgatóság részéről. Az ünnepi előadó dr. 
Tolnai Vilmos egyet tanár volt, ki nemcsak 
gyönyörűen jellemezte Jókai írói lelkét, de

Állampolgársági okmányát
soronkírül beszerezheti a Falu
szövetség utján, melynek elnöke 
a Magyar Királyi PöldmíveiésUgyi 
Miniszter. A Faluszövetségnél for- 
díttathat okmányokat, kéziratokat 
bármely élő nyelvre hatósági hite
lesítéssel, vagy anélkül. Fürdőügyi 
tájékoztatást, utlevélvízumokat, va
súti és hajóügyet a leggyorsabban 
a Faluszövetségnél kaphat. A Falu
szövetség okmányokat beszerző és 
tájékoztató irodája a személyesen 
jelentkezőket naponta délután fél 
4-tól fel 5-ig fogadja V ili, Vas 
utca 19. sz. alatt. Telef.: J. 40 59.
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példáját adta annak is, milyennek kell lenni 
az úgynevezett »szabad előadásnak*. A 
változatos műsor többi pontjai voltak : »Je
lenj meg Jókai“ Balog M.-től, „Szinokok 
gyertyája“ Jókai M-töl, szavalta Kisztling 
Ernő egyet, hallgató. Pergoles: Nina. Pop
per : Qávotta, csellón zongora kíséret mel
lett játszotta: vitéz Bede Ödön. Antaifi 
Zsíros Dezsőtől: Reszket a bokor, ősszel. 
Tárnáitól: Erdőben. Énekelte ifj. Qraef J.- 
né, a zongorakíséretet mindkét számban 
ifj. Gratf János látta el. Jókaitól: A mun
káén rab, szavalta Veszély Antal egyetemi 
hallgató. Pogatschnigtól: Dal a dalról. No- 
scda: Dunántúli nóták. Előadta az orszá
gosan jóhirű pécsi dalárda.

Paks. Az evang. ifjúsági egyesület és 
az evang. nő- és leányegylet február 7-én 
műsoros estélyt rendezett. Az ifjúsági egye
sület férfi kara és a két egyesület vegyes
kara Nagy Béla és Kinkel György karna
gyok vezetése mellett több pontban szere
pelt hatásos énekszámaival. Volt műked
velő szinielöadás, melynek keretén belül 3 
darabot adtak elő nagy sikerrel. A bevétel 
meghaladta a 13 milliót. A színpad épités 
költségeire Klech János vaskereskedő 500 
ezer, Resch Gyula vaskereskedő 500 ezer 
K értékű anyagot ajándékozott. Szüsz Fü- 
löp ingyen a kovács munkát végezte, Len
gyel Gyula asztalos csekély tiszteletdíjért 
a színpadot építette, Galambos Lajos a 
színpad függönyét és a drapériát, melyet 
a nő- és leányegyesület tagjai hímeztek ki, 
állította össze és varta meg ingyen.

Lelkészegyesületi témák. A dunán
túli egyházkeiületi lelkészegyesület elnök
sége az egyházmegyei lelkészegyesületek
nek a következő témákat ajánlja feldolgo
zásra: 1. Az ecclésia catholica lényeges 
jegyei; 2. Az evangélikus istentisztelet li
turgikus részek ismertetésének és fejlesz
tésének irányelvei; 3. A megtérés; 4. Az 
egyház és a kultúra; 5. Evangelizació.

A soproni íheoiogiai fakultás hallgatói 
az elmúlt tanévben megkezdett s szép ered
ményekkel végződött belmissziói jellegű 
egyhizlátogaíó útjukat ebben a tanévben 
is folytatják. A folyó tanévben ádvent utolsó 
hetében: dcc. 12—22-ig terjedő időközben 
az eszódi, továbbá békéscsabai, mezőbe- 
rétiyi, tóikomlósi, orosházai, koi dorosi és 
szarvasi ev. gyülekezeteket látogatta meg 
a theologusok 14 tagú csapata, kiket dr. 
Deák János vezető tanáron kívül Békés
csabára és Mezöberény be Kiss Jenő, Oros
házára pedig dr. Kovács Sándor egyetemi 
tanárok is elkísértek. Az említett gyüleke
zetek mindegyikében vallásos ünnepélyek 
voltak, amelyeken a kísérő-tanárok előadá
sokat tartottak, főleg az ádvent és a kará
csony jelentőségéről, valamint a tudomány 
és vallás viszonyáról; a theologusok pedig 
bibliamagyarázatokkal, énekszámokkal, sza
valatokkal s részben előadásokkal működ
tek közre. Ezenkívül szükebbköiű előadá
sok, megbeszélések is voltak az egyes gyü
lekezetekben fennálló egyházi jellegű egye

sületek részére. A közbeeső két vasárna
pon pedig Békéscsabán és Szarvason az 
istentiszteleteken theologusok hirdették az 
Igét. A theologusok kis csapatát úgy az 
egyházak vezetőségei, mint a hfvek minde
nütt megértéssel és szeretettel fogadták, 
akiknek zsúfolt templomokban és termek
ben volt alkalmuk mindenütt bizonyságot 
tenniük arró l: hogyan készülnek jövendő 
hivatásuk betöltésére. Másrészt a hívek és 
az egyházak is bőkezű adományaikkal siet
tek az u. [költségek fedezésére s a Theo!. 
Otthon támogatására. Február 8-án pedig 
Győiben tartottak a theologusok az ottani 
egyházközség meghívására vallásos délu
tánt, amelyen Kiss Jenó egyetemi tanár 
tartott előadást: Keresztyén univerzalizmus 
és evangélikus öntudat cirnen; a délelőtti 
istentiszteleten pedig dr. Deák János egye
temi tanár prédikált.

Evang. konfirmándusok kátéja. A 
konfirmációi oktatásnál fontos szerepet 
játszik a kézikönyv amelyből a konfirmá
ciót tanújuk és amelyből tanuljuk. A kon
firmáció oktatás kezdetén felhívjuk olvasóink 
figyelmét dr. Raffay Sándor püspök: „Evang. 
konfirmándusok kátéjáéra. A konfirmációi 
anyagot 3 rész ben tárgyalja: I. részben szól: 
A vallásról általában; azután a kér. vallásról 
és annak forrásáról, a Szén1 írásról; II. rész
ben szól: A kér. hitről és életről; a 111. 
részben az evang. egyház történetét tár
gyalja röviden. A káté 1898 bar. pályadíjat 
nyert és Kókai Lajos kiadásában Vii. ki
adást ért el az idén. Ára 8000 korona.

K Ü L F Ö L D I  H Í RE K.
Németország. A németországi nagy 

egyházi nap, amelyen a német evangélikus 
közvélemény először nyilvánult, jan. hónap 
15-én zajlott le, akkor választott ugyanis

először a német evangélikus egyház egy
házi képviselőket. Amint értesülünk, igen 
méiíóságosan viselkedett a nép az urnák 
előtt. Majdnem mindenütt egy előre meg
állapított névjegyzékre szavaztak, amelyre 
az egyházi irányoknak megfelelően vettek 
volt fel jelölteket. Vannak most konzervatív 
és liberális pártiak, vannak munkások és 
vallásos szocialisták és ami talán megle
pőbb, a választottak majdnem egyharmada 
nő. Az emberek gyakorolták most jogaikat 
s az áldást most onnan felülről várják.

A Gusztáv-Adolf Egylet központi vá
lasztmánya a folyó esztendőre már össze
állította se? í iségi tervezetét. Leginkább 
segélyezendőnek tartja a templomépitést 
Heidekrugban (Keleti Poroszország), a ne
velési egy'etet Posenben, a diasporaotthon 
építését Brassóban, egy iskola felállítását 
Schodenben (Litvánia), egy evangélikus 
egyházközség támogatását Dünaburgban 
(Lettország), az egyházi adósság törlését 
Firenzében (Olaszország) és egy bevándor
lók gondozásává! megbízott leikész fenn
tartását Rio de Janeiróban (Brazília). Az 
ez idei nagy közgyűlés Gie: senben lesz.

A német ifjúsági egyletek oly irányú 
beadványt adtak be a kormányhoz, mely 
szerint kérik azt, dolgozna ki egy törvény
tervezetet, mely szerint az ifjúmunkások 
16 életévükön alul minden évben három 
heti fizetett szünidőt, a 16—18. életévig 
pedig két heti szünidőt kapjanak munka
adójuktól.

Ausztria. A mostani német osztrák 
államban összesen egy negyedmillió pro
testáns lakik, de számuk folytonos növe
kedőben van. Az 1923. évben 5400 lélek 
tért át hozzájuk a róm. kath. egyházból. 
Ez 1919 óta a legnagyobb szám, amely 
kimutatható volt.

A múlt esztendőben, 1524-ben az oszt
rák evangé ikus egyház e ső vértanújának,

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- ós 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. 1—20
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Tauber Qáspáraak halálát Ünnepelte nagy
szeretettel, aki ép 400 évvel ezelőtt tett 
bizonyságot az evangéliomról úgy életével 
mint halálával.

Amerika. Hetvenöt éves fennállási jubi
leumát ünnepelte most januárban a St. 
Louisban megjelenő Friedensbote című 
egyházi lep. 1850 óta ez a lap az amerikai 
német evangélikus egyházi élet központja 
s ma már oly elterjedt, hogy több mint 
30.000 példányban jelenik meg.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Eljegyzés. Dr. Hittrich Ödön a buda
pesti fasori gimnázium főigazgatójának leá
nyát, Erzsikét, eljegyezte Révész Alfréd cső
vári ev. lelkész.

Berger Jolánkát eljegyezte Wagner Fe
renc Székesfehérvárott.

Ú J D O N S Á G O K .

Lakodalmán agyonlőtték. Vidákovics 
Vince naphárdi legény a lakodalomban 
revolvert rántott és agyonlőtte a vőlegényt, 
Blaskovics Mártont, kinek vetélytársa volt.

Új pipadohány. A dohínyjövedék 
Gentry elnevezés alatt rövid pipák hasz
nálatára szánt újfajta dohányt hoz forga
lomba.

A szentsír első lovagja. Jeruzsálem
ben megtalálták az egyetlen eddig ismere
tes keresztes vitézsírt, a szent; ír templo
mának bejáratánál. Danbignes nyugszik itt, 
aki 1229 ben 11. Frigyes német császár 
kíséretében résztvett Jeruzsálem megvívá
sában.

Nagy sztrájkok Oros országban. Az
alacsony bérek és hiányos élelmezés kö
vetkeztében nagyobbarányu sztrájkok tör
tek ki.

Lelketlen anya. Báía községben Dúsa 
Mihályné három éves lás gyermekét a forró 
tűzhelyre ü.tette, hogy így elpusztítsa.

Új szérum a vörheny gyógyítására. 
Prof. Blake hosszú kutatások után olyan 
szérumot talált fel, amely a vörheny lefo
lyását nagy mértékben megrövidíti.

Bánáti pásztorfiuból amerikai egye
temi tanár. Az American Association 
Forthe Advancement of Science amerikai 
tudományos egyesület legutóbbi közgyűlé
sén elnökévé választotta Pupin Mihály 
egyetemi tanárt, a Columbian-egyetcm egyik 
hírességét. Pupin tanár nagy székfoglaló 
beszédet tartott és ennek keretében meg
emlékezett bánáti szülőfalujáról és elmon
dotta, hogy kisfiú korában ott pásztorgye
rek volt. A híres professzor kisgyerek ko
rában vándorolt ki a Bánátból és hosszú 
küzdelmek után lett az amerikai egyetem 
egyik legkiválóbb tanára.

Három vonatot döntött fel Salzburg 
környékén a vihar. Az egyik vasúti szeren
csétlenségnél egy kalauz meghalt, 16 em
ber megsérült.

Írországban tilos másodszor nősülni. 
Cosgrave elnök az ír parlamentben indít
ványt terjesztett be, mely szerint meg kell 
tiltani Írországban minden elvált embernek, 
hogy másodszor is megnősülhessen.

A világ leggazdagabb emberei. A 
világ leggazdagabb embere Henry Ford, 
akinek 550 millió dollár vagyona van. Utána 
John D. Rockefeller következik 500 millió
val. Westminster hercege 150 és Hugo Stin- 
nes 100 millió dollár felett rendelkezik.

BéCBbem cionista világkongresszus 
lesz. Az idei cionista világkongresszust 
Bécsben tartják meg a nyár folyamán. 
Utoljára 1913-ban tartották meg Bécsben 
a cionista világkongresszust.

Nagy influenza-járvány Angliában. 
Londonban egyre jobban terjed az influ
enza. Közép-Angliában az iskolák egy nagy 
részét be kellett zárni a járvány miatt.

Oroszországi telepesek a Felvidéken. 
A felvidéki sajtóban felhivatalos jelentés 
számolt be arról, hogy az Oroszországban 
élő cseh gazdákat a Felvidéki déli részén 
telepítik be.

Új képes hetilap indult meg február 
26-án. A képes hetilapot, mely a hét leg
aktuálisabb jeleneteit rögzíti meg, a MA
GYARSÁG előfizetői minden csütörtökön 
a lappéldányhoz mellékelve ingyen kapják. 
A Magyarság, Milotay István dr. szerkesz
tésében megjelenő, intranzigens nemzeti 
irányú napilapra, a kiadóhivatalnál (Buda
pest, VII., Miksa ucca 8.) lehet előfizetni.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az Új Idők, fennállásának harmincadik 
évfordu'ója alkalmából 100 millió boronát 
sorsol ki olvasói között Az Uj Idők 9. 
számában folytatódnak Csathó Kálmán és 
Ludwig Wolif érdekes regényei. Közli a 
lap azonkívül Hegedűs Lóránt, Rákosi Jenő, 
cikkeit, Surányi Miklós új darabjának, „A 
halhatatlan em berinek egy jelenetét, Bónyi 
Adorján elbeszélését, Falu Tamás versét, 
Kosztolányi Dezső versfordítását, számos 
művészi és időszerű képet és a lap rend
kívül népszerű rovatait, a szerkesztői üze
neteket és a szépségápolást. Az Uj Idők 
előfizetése ára negyedévre 80.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest VI. Andrássy út 13.

Magyar lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folyik. Az egyik Szederkényi Anna 
„Márika“, a másik Keleti Márton „Leány
vár“. E regényeken kívül mulattató, tanul
ságos és érdekes olvasmányok, szebbnél 
szebb képek egész kincsesházat találja meg 
az olvasó a lapban. Előfizetési ára negyed
évre 3C 000 korona. Mutatványszámot kí
vánatra ingven küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy ut 16.

D ickens: Copperifeld Dávid a világ 
egyik legszebb története és Kertész Mihály 
„Bohocz Péter“ című elbeszélése folytató
dik AZ ÉN ÚJSÁGOM e heti számában. 
Ezenkívül mesek, versek, színdarabok, tré
fák, kedves levélkék, hasznos ismereteket 
tartalmazó garmadája vár Az Én Újságom 
olvasóira. Előfizetési ára negyedévre 25.000 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. kér., 
Andrássy ut 16.

Ültessünk gyümölcsfát 1 Unghváry Jó
zsef faiskolája Czegléd. Budapesti irodája 
VI., Andrá&sy-ut 56. Telefon 162—72 Kér
jen árjegyzéket!

fíleló» ixerkeHtö é l kiadót CZIP0XT CB'ZA 
Ssextgottküró,

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAU0LY. 
Kéziratokét nem adunk rltsza.

A dunántúli evangélikus egyház
kerületben néhány segédlelkész e l
helyezkedésre találhat. Előnyben ré
szesülnek olyanok, kik a német nyel
vet is bírják. Jelentkezni lehet az 
egyházkerületi püspöki hivatalnál 
Szombathelyen.

S z á v a  S á n d o r
gépészmérnök

Egészsánnnyi berendezések m ára
B udapest, I., Budafoki ut 73. 

Telefon: József 116 07.
Kút — mélyfúrások, vízművek, 
csatornázás, szennyvizderítők, für
dők, központi fűtőberendezések 

tervezése és kivitele. 1—5

Népiskolai tanulók s minden rendű 
műkedvelők részére legszebb, legha
tásosabb irredenta színdarab Csite 

Kdrolynak

S Z E N T  B O K R É T A
című népies színjátéka.

Ára, előadási joggal, 14.000 korona. 
Minden könyvpéldányhoz szerzői en
gedélyirat csatolva. — Kapható a 
szerzőnél Körmenden és Wellisch 
Béla könyvkereskedésében Szentgott- 

hárdon.

Gazdák figyelm ébe!
Legújabb vívmány a kaszagyártás 
terén a »Páva Nemes-acél* véd

jegyű kasza
Egy próbarendelés mindenkit meg fog 
győzni e kaszák kiválóságáról. Jó tállás 
minden d a ra té r t ; amennyiben meg 
nem felel, háromszori kikalapálás 

után is készségesen kicserélem.
Kapható kizárólag

SALBER KÁROLY kereskedésében 
Szentgotthárdon. 9—20

A soproni leikés zi kar által szerkesztett 
„Tartsd meg, amid van“ és „Halte, was 
du hast“ magyar és német konfirmációi 
káték új kiadásban ismét kaphatók Coriáry 
Béla könyvkötészetében Sopron, Várkerü
let 7. 2—4

„Marzell Endre, orgonaépítő, harroóni- 
umjavíló és zongorahangoió“ ev. testvérünk 
szakjába vágó minden munkát a legjutá- 
nyosabban vállal. — Vidékre is szívesen 
megy. Lakik: Bpest, IX., Közraktár-u 14.______  1—5

Németül is beszélő 16—17 éves 
leány, egyszerűbb de jó famíliából 
kis gyerek mellé azonnali felvételre 
kerestetik. Cím: Fleischhacker mér
nök Kaposvár, Eszterházy-u 3—3

Ev. old. taniiónő, aki németül is beszél 
és zongora meg kézimunka tanítást is vál
lal, alkalmazást keres. Címe: Földváry 
Lenke Bpest, VIII., Gólya-u. 50.1/21. 3—5

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapítóim
K A P I  B É L A

1910-ben.

LeptxiltjdonoB:
s Drniántnll Latüer-Szövelsfifl.
Az Országos Luthcr-N/öret- 

aég hirataloH lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ Bzorkesztő- 
ki adóhivatalának 

BaontgoHhárdra (Vaovm.) 
küldendők. 

Klőfisotést elfogad 
viinden evaag. lelkész 

é« tanító.
Miojcltalt mlndea vasárnap.

B oldog  am, a k in e k  h a m is sá g a  m egbocsá tta to tt, 
v é tk e  e lf edestetett.

Siorkesitó-kUdóhlvaUl: 
SZENTQOTTHARD. 

Vasvártnegye.
A „HARANflgZO*

előfizetési ára : az alaS 
negyedérre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
(.atker-HaSretágl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába egész érre 2 
dollár ; az utódállamokba 
az I. negyedre 20.000 K.

A .Harangezö’ terjeszté
sére befolyt adományokból 
•lórrányban lakó híreink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

R farsang és a böjt.
— Dr. Csengődy Lajos cikkére. —

I r ta : Hamvas József.

A nagy ínség sorvasztó lehellete 
dermeszti a világot. A munka és 
életszükségletek mérlege nem tud 
egyensúlyba jutni. A gyűlölet ked
vesebb, mint a szeretet és ami 
szent cél volt előbb, eszközzé alja
suk: keresztyénség, haza és igaz
ság.

A történelem nem tűri az er
kölcsi és anyagi összeomlásokat. 
Ha egy nép, egy társadalmi osz
tály. egy nemzedék maga nem 
tuuja ujjáteremleni magát és meg 
nem találja az utat a megtisztu
lásra, akkor a történelem hoz új 
népet a maga nagy tartalékából új 
hittel, új egészséggel, új fiatalság
gal. A régi, a megromlott, eltűnik 
nyomtalanul.

A hivatásos doktorok, akik az 
emberiség betegágya körül járnak, 
ezt a sorvasztó bajt nem gyógyít
hatják meg. Mert a hatalom az élet 
elemeiből épül és ez az élet súlyo
san beteg. Ha a hatalom teremteni 
tudna, segíthetne a világon, de nem 
tud teremteni, mert maga is ennek 
a világnak a teremtése.

Nem a hatalom magasságából, 
hanem alulról, a lelkek mélyéből 
kell elindulni a gyógyulásnak. 
Csengődy Lajos cikke a Harang
szóban ilyen kiáltás volt a mély
ségből, egy szenvedő keresztyén 
em ber jajszava, aki tudással és 
élettapasztalattal nézi a világot és 
amikor felemeli tekintetét a bibli
áról, belenéz az életbe, ijedten ve
szi észre az emberiség hallatlan 
erkölcsi nyomorát.

A farsang mulatságainak érzéki 
mámora döbbenti meg Csengődyt

és ez ellen keresi az orvosságot. 
Nagyon helyesen nem intézkedé
sektől várja az erkölcsök megjavu
lását, hanem a tisztító apostoli 
munkától, amelynek el kell kez
dődni egyházunkban mindenütt, 
ha nem akarunk elveszni.

Mert nem lehet eléggé rámutatni 
arra a történelmi igazságra, hogy 
a protestántizmus, dogmatikai igaz
ságai mellett, a keresztyén erkölcsi 
öntudatot ébresztette föl. A protes
tantizmus a kérész tyénségnek er
kölcsi oldalát emeli ki a középkori 
egyházzal szemben. Luther nem
csak buzgó hivő volt, hanem ke
mény, egyenes jellem is. Amíg az 
ő korában a római egyház hatal
mas fellendülésének nem ártott a 
pápai család féktelen élete, Luther 
a családi élet tisztaságára építette 
föl a földi élet nemes tartalmát. 
A római katholikus egyház ereje 
vagyonában, hatalmában, szuggesz- 
tiv erejében van, mellyel engedel
mességre tud kényszeríteni, a pro
testáns egyházak ereje a hívek 
erkölcsétől függ.

És ott van a nagy kérdés, mely
nek megoldásától a protestáns egy
házaknak élete vagy halála függ: 
Meg tudják-e teremteni a huszadik 
század erkölcsi szükségletét?

Az evangéliomokban megvan 
hozzá minden. Ott van a nyers 
arany, de ebből az aranyból forga
lomra alkalmas pénzt kell verni, 
olyat, amit elfogadjon ma mindenki, 
minden társadalmi osztályban, min
den politikai párton. A protestantiz
mus nem a saját hasznára dolgo
zik, hanem az emberiségért.

Mert a vallási igazságok annál 
jobban hatnak, minél jobban elmú
lik fölöttük az idő, de az erkölcsi 
igazságoknak új köntösre van szük
ségük, mihelyt a gondolkozás irá
nya megváltozik. Ha olvassa az

ember az evangéliomokat, kiáltani 
szeretne, hogy hol van a próféta, 
aki ezeket az igazságokat beledörgi 
a huszadik század levegőjébe, hogy 
eloszoljék ez a mérges köd, kisüs
sön az Isten napja és elveszett út
ját megtalálja az emberiség!

Volt idő, amikor a böjtöt túloz
ták, ma a farsang a túlzás. A böjt 
féktelen túlzásai/ az önkínzás kü
lönböző fajtái^ép úgy elpusztítottak 
egy bizonyos számú embert, ép 
olyan haszontalanná tették ember
társaik számára, mint a farsang 
őrülete. Csak az egészséges erköl
csű ember tud úgy örülni, tud úgy 
magába szállni, hogy evvel önma
gát építi, embertársainak javát szol
gálja és Istent dicséri.

Akik tudással és hittel ott állnak 
munkás napjuk reggelén azért, arra 
hivatottak, hogy a keresztyén er
kölcs örök igazságait a huszadik 
századra alkalmazzák. Ha száz lel
kész és ezer világi hirdeti majd 
apostoli lelkesedéssel a keresztyén 
erkölcs megváltó erejét, akkor kez
dődik a munka.

Fel — le.
A német tudományok fejlesztésére 

alakult Kaiser Wilhelm társaságban 
előadást tartottak a gránit vándorlá
sáról. Most már az sem költői kép 
csupán, hogy megindulnak a hegyek, 
amióta dr. Cloos tanár gránitkutatá- 
sairói beszámolt. Ugyanott dr. Stock 
tanár az atőmok felbontásáról tartott 
előadást. Eddig úgy tudtak, hogy 
vannak anyagok, amiket nem lehet 
más anyagokra felbontani, sem má
sokból összeállítani Mint például az 
aranyat. Ezek az anyagok: az ele
mek. Ha még olyan kicsire szedjük 
is széjjel, az arany arany marad. 
Ennek az elképzelhető legkisebb

Olvassuk és terjesszük a Harangszót!
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mennyisége: az atom. Felolvasztjuk 
az aranyat, folyékony arany lesz, de 
mégis csak arany, elpárologtaljuk a 
folyékony aranyat, aranygázt kapunk : 
arany marad az.

Így volt ez minden anyaggal, ami
ről a tudomány megállapította, hogy 
elem. Annak a legkisebb párasze- 
mecskéje volt az atom. Oszthatatlan, 
egynemű. Ott volt a vég. Végtelen
ségbe ebben az irányban tekintenünk 
nem lehetett.

Akkor hazakerült Ausztráliából az 
egy oda szakadt angol családból 
való tudós: Rutherforth. Ez széjjel
bombázta, majd talán alkalmilag egy
szer beszélünk arról, hogy hogyan, 
a tudománynak ezt a végvárát és a 
tudós világ egyszerre csak bámulat
tal látta, hogy ott, ahol eddig azt 
hitte, hogy a kicsi felé menve az út 
végére ért, egy még kisebb világ, 
egy egész világ nyílt meg a néző 
szem előtt.

Az a szabad szemmel nem is lát
ható atom, annak ^az elemnek, amit 
eddig felbonthatatlannak véltek, a leg
kisebb része egy kis világ, melynek 
magva, napja körül, egy, két, tíz, ki
lencven stb bolygó kering őrült se
bességgel. A mag ugyanaz mind
egyikben, a bolygók ugyanazok mind
egyikben és amint a számuk más és 
más, az ütjük a mag körül más és 
más, kapunk más és más elemet.

És ennek a végtelen kicsi atóm- 
nak a — hogy fejezze ki magát az 
ember — még végtelenebbül kicsiny 
magvának a bolygójától való távol
sága úgy aránylik a tömegükhöz,

Legyen életem . . .
Legyen életem egyetlen himnusz 
Amely ujjongva száll fe l az égnek, 
Dicsőség az Öröm Istenének l

Legyen életem egy nagy tüzoszlop 
Amely lobogva tör je l az égnek 
Dicsőség a Szeretet Istenének!

Legyen életem virágot adó 
Mint csendes rétek,
Dicsőség a Béke Istenének I

Mindnyájunk élete legyen hatalmas 
Örök öröm-út az égnek, [ménynek.
Az örök célnak, örök Örömnek, örök Re- 

GASKÓ VILMA.

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. (25)

— Én is alig vártam, hogy újra láthas
salak. Edith, én úgy érzem, hogy melletted 
napraforgó vagyok, amely csak akkor bol
dog, ha a napsugár csókolgatja.

— Abban ezután sokszor lehet részed.
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mint a napnak és a mi földünknek 
a távolsága napunk és földünk töme
géhez. A végtelen kicsi tömegeknek 
végtelenül távolsága egymástól ab
ban a kis világban ilyen óriási.

És ha ebből az örült keringésből 
elektromos nyilakkal egy bolygót kilő 
az ember, széjjelrepül az egész kis 
világ, ez az egyensúlyát vesztett kis 
pörgettyű.

A társaságnak az előadásokon el
nöklő elnöke dr. Harnack zárószavá
ban találóan adott hangot azoknak 
az érzéseknek, melyeket a parányok 
felé megnyílt perspektívának a vég
telensége kelt az emberben. Ha ma 
a múlt század végének legnagyobb 
természettudósa, Helmholtz sírjából 
kikelve közénk jönne, nem ismerne 
rá a maga tudományára, melynek 
míg élt, legnagyobb dísze volt. És 
ebben a változásban csak Egy van 
a változás árnyéka nélkül.

Bizony, ez a tudomány. Valami
kor áhitatos borzalommal tekintettek 
az alchimisták — az aranycsinálók 
— lombikos, csavaros, fujtatós, ba
golymadaras, csillagkörös boszor
kánykonyhájába Aztán fordult az idő, 
megmosolyogták őket, akik lehetet
lent akarnak : felbontani az egynemüt 
és egynemüvé összeördöngözni a 
különneműt. És most megint csak 
eszébe jutnak az embereknek a jó 
öreg alchimisták: jól éreztek ók va
lamit, valami sejtelem élt bennük 
arról, ami lesz. Valamiről, ami vala
mikor ebben az örök körforgásban 
valahol már volt. Nem nyugszik az 
emberi szellem. Alkot, ront, épít,

De szólj: az öregeket mily helyzetben 
hagytad ?

— Apámnak özvegy nővérét hívtam oda. 
A háztartásban ő lesz anyámnak kisegítője. 
A kedves Wallher bácsi adományának ka
matjaiból szépen megélnek.

— És még nekünk is lesz gondunk reá, 
Mari, hogy ajtójukon a szükség ne zörget
hessen. Hát te itt a szomszédságunkban 
berendezett lakásoddal meg vagy-e elé
gedve ? ,

— Oh Edith, nagyon is szép lakás. 
Benne minden szöglet rólam gondoskodó 
szeretetedet hirdeti.

Két hónap múlva Alfréd is meghozta 
menyasszonyát s az új pár lakása is az 
apai házban Edithével egy fedél alatt volt. 
A három fiatal nő boldognak- érezte magát 
egymás társaságában. A háztartás vezeté
sében, a családi boldogság emelésében 
egymás példájából is buzdítást merítettek. 
A fényűzést kerülték s nem keresték a nagy 
világ zaját. Kevés rokonérzelmü ismerős 
nővel összeköttetésben mindegyikük a 
gondjaira bizott családi kör boldogítását 
tekintette főtisztének. Vasárnap az öreg 
Walthernét mindhárman elkísérték a temp
lomba, ha otthon voltak, velük mentek fér
jeik is.

Edithnek meggyőződése volt s ezt nyil-

szétzúz, csak azért, hogy az egyszer 
régen eldobottat megint elővegye és 
újat építsen magának.

Nincs semmi uj a nap alatt. i. h .
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Keresztyén hősiesség.
Máté 4.10. „Távozz
tőlem, Sátán ! . . . “

Milyen nagy harc, és még inkább 
milyen nagy győzelem a Megváltó
nak egész élete 1 Harc, amelyhez fog
hatót még senki sem vívott. KUzkö- 
dött az emberi fájdalmak egész se
regével : szegénységgel, nélkülözéssel, 
gyalázással, gúnyolódással; harcolt 
látható és láthatatlan hatalmakkal; 
az éggel, mely látszólag elhagyta; a 
pokollal, amely ellene támadt, a vi
lág bűnével, s a halálfélelemmel. De 
hogyan került ki a Krisztus mind 
ezen küzdelmekből ? Előttünk áll, mint 
diadalmas győző, aki az életnek min
den nyomorúságát istenfélelemmel, 
kísértéseit alázatossággal, a szenve
déseket békességes tűréssel győzte 
le ; előttünk áll, mint győző, aki az 
Atyának akaratát cselekedte élete 
utolsó pillanatáig, engedelmes lévén 
mind a keresztnek haláláig 1

Utánam 1 kövessetek engem 1 — 
szó! Krisztus, a mi vezérünk, és vol
tak követői, vannak még ma is 1 Ke
resztyén hősiesség! . . . hol lehet ezt 
feltalálni?! Ott, ahol az életnek min
den küzdelme és kísértése közepette 
is feltalálható az Istenbe vetett biio- 
dalom és a békességes lű rés; ott, 
ahol az emberek bátor lélekkel és

tan is vallá, hogy az ember vétkezik, ha 
boldog napjain megfeledkezik Isten iránt 
tartozó kötelességéről, a háláról. A sze
rencse verőfényében az égtől elszakadva 
az önzés, hiúság rabja lesz. „Minden nap 
viszhangzanak lelkemben — mondá egy 
alkalommal Mari s Karolin előtt — Vilmos
nak e szavai: a nő legyen szegény vagy 
gazdag, úgy töltheti be erkölcsi szép fel
adatát, ha házát a megelégedés boldog haj
lékává teszi s híven őrködik, hogy abban 
mint templomban minden lélek dicsérje 
az urat. Ha gondosan ápolja családi köré
ben a hit, szeretet, remény virágait s ezek
kel fejleszti a nemesb érzelmeket keltő 
lelkesedést a szent ügyért: akkor lelke csa
ládja által áldást áraszt a küléletre is.“

Boldog családi életet élve fogadták Vil
mos és neje az egymást követő éveket. 
Kis leányuk után még két fiuk született. 
Egybekelésük után 16 évvel egy szép ser
dülő léány és két élénk derék fiú voltak a 
családi kert virágai s a nagyszülőknek Ka
rolin két gyermekével együtt gyönyörűségei. 
Vilmos kapitányi állását mindig lelkiisme
retes hűséggel, a tengernagyi hivatal teljes 
elismerése mellett töltötte be.

Már megvolt a határozat, hogy előlép
tetéssel a tengerészeti kormányba hívjak 
be szolgálatra. De közbe jött egy fontos



alázattal felveszik a Krisztus kereszt
jét, és semmi sem térítheti le őket 
az igazságnak és a kötelességnek út
járól. Az a csendesen szenvedő, aki 
mind jobban megtanulja, miként kell 
zokszó nélkül szenvedni; az a sze
gény özvegy, aki az élet ezer gond
jával C9üggedetlenül veszi fel a har
cot; az a hű munkás, aki minden 
kísértések ellenére fáradhatatlanul és 
irigység nélkül teljesíti kötelességét 
— mindezek az ö nagy Mesterüknek 
nyomdokain járnak. Keresztyén érte
lemben hős az, aki maga-magát győzi 
le és a kísértének így szól: »Távozz 
tőlem. Sátán!« Hogyan cselekedhet
nék ily gonoszságot, hogyan vétkez
nék Isten ellen ?

Jézusunk jöjj I segíts győzelemre 1
Németből: N. M.
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Evangélikus Theologusok 
Otthona Sopronban.

Ismeretes a »Harangsió« olvasó
közönsége körében, hogy az i 923— 
24 ik tanévvel új fejezet kezdődött 
lelkészképzésünk történetében, mert 
ekkor nyilt meg Sopronban az evang. 
theol. fakultás, mint az Erzsébet- 
Tüdományegyetem egyik teljes jogú, 
de a mostani központtól, Pécstől 
mégis csak távollevő kara Nagyfon- 
tosságu esemény volt ez egyházunk 
történetében, melyet akkor a »Ha
rangszó« is kellőképen méltatott. Arról 
azonban még itt sem esett szó mos
tanáig, hogy ugyanekkor nyilt meg 
Sopronban az „Evang. Theologusok 
Otthona“ is.

Maga az intézmény lényegileg véve

eset. Az Egyesült Államokhoz tartozó egyik 
szigeten a gyárosok, földbirtokosok és a 
szerecsen munkások között egyre növeke
dett a súrlódás, mindig élesebben nyilat
kozott meg a két félnek egymás elleni el
keseredése. A rabszolgaságot megszüntető 
háború után, amelyet a felszabadításért 
fegyvert fogott északi államok vívtak a rab
szolgaságot továbbra is fentarlani akaró 
déli államok ellen, a törvényhozás megadta 
a polgárjogot a szerecseneknek is; az így 
alakúit új helyzetbe azonban — mint több 
más helyen, e szigeten is a vagyonos fe
hérek nehezen tudtak beletörődni. A fekete 
fajt, a szerecsent lenézték, alsóbbfoku lény
nek tekintve megvetették, munkaerejét kí
méletlen kizsarolták. Már vészes zavar ki
törésétől lehetett tartani. A kormány, hogy 
ennek elejét vegye: az egyenes jelleméről, 
erélyességéröl s tapintatos eljárásáról jól 
iámért Kardos Vilmos kapitányt küldte ki 
mint kormánybiztost a törvény tekintélyé
nek békés úton biztosítására, az ember
szeretet felébresztésével a kölcsönös biza
lom s jóakarat szilárdítására. A vett rende
let értelmében hadihajóján ment, hogy a
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Vallomás.
Imádlak óh nagy Isten TégedI 
Alkotód Te a mindenséget,
Szavadra lettek völgyek — hegyek,
S  akartad, hogy én ember legyek . . .

Kezembe adtad a hatalmat,
Hogy védjem a birodalmad';
Mint a nagy Miived „koronája",
Lelkem a rosszat s jót bírálja.

Fenséges, komoly hivatásom 
Betölt’ni mindig buzgón vágyom, 
Eszményem bár az Istenember,
— Erőtlen vagyok a Bűn lever . . .

S bolyongok, hitvány földi féreg,
De vérző szivem Feléd tér meg;
Haragvó szemmel, Uram, ne nézz: 
Embernek lenni nagyon nehéz I

Bocsáss meg — kérlek — bocsáss nékem, 
Amiért olyan sok a vétkem;
Te látod, Isten, gyenge lelkem,
Véges lét húz a földre engem.

A gyarló ésszel fe l nem érem 
Az örök Eszmét, de remélem:
E gonosz földön még akadnak,
Emberré lenni, kik akarnak I

Binóczi B. Gyula.

nem volt új, mert hiszen jogilag az 
egyetemes egyháznak amaz intézmé
nye folytatja itt a maga működését, 
mely annak idején Pozsonyban, az 
ottani theol. akadémia mellett műkö
dött s amelyet egyetemes egyházunk 
a cseh megszállás után, a theol. 
akadémiával együtt Budapesten is 
fönntartott. Ámde milyen viszonyok 
között működött ez az „Otthon“ 
Budapesten!? Eleinte, 1919—20-ban, 
az Eszterházy-u. 3 sz alatti épület 
első emeletének két termében — ahol 
az akadémia is ideiglenes elhelyezést 
nyert, — de a szó szoros értelmében

sziget kikötője mellett levő városban za
vargás esetén — ha szükséges volna — 
tengerészeivel a rendőrségnek segélyt nyújt
hasson.

Amint megérkezett mindenek előtt a 
társadalmi viszonyokat törekedett közelebb
ről megismerni. Meghallgatta a gazdag 
munkaadók vádjait, a szegény munkások 
panaszát. Meggyőződött, hogy a bajnak 
oka az önzés s a fajgyűlölet. Ezt mondták 
ki előtte nyíltan az ottani állami tisztvise
lők is. Meglátogatott több tekintélyes és 
sok munkást foglalkoztató gyártulajdonost, 
nagybirtokost. Közölte velük megbízatását, 
egyszersmind azon elhatározását, hogy ad
dig nem távozik innét, míg a lakosok kö
zött a békés egyetértés létre nem jön.

— Akkor — szól mosolyogva egy gaz
dag gyáros — nagyon sokáig lesz szeren
csénk kormánybiztos úrhoz.

— Miért? Talán itt mindenki a viszály 
tüzének gyújtogatásában, a gyűlölködésben 
találja örömét?

— A békesség a haladáshoz, a mun
kához szükséges, de az a kérdés: mi le
gyen ennek alapja ? Az egyenjogúság,
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minden nélkül. Siralmas csak vissza
gondolni is azokra az iszonyatosan 
nehéz időkre, amikor theologusaink- 
nak a padlón, illetve padokon kellett 
hálniok 1 S az volt mindebben talán 
még a legszomorúbb, hogy theologus 
ifjúságunk még örülhetett s hálát 
adhatott a jó Istennek, hogy legalább 
ilyen férőhelye volt, mert bizony na
gyon sok budapesti egyetemi hallga
tónak abban az időben ilyenben sem 
volt része. S lassan-lassan javult is 
a helyzet. A hollandusok adományá
ból takarókat kapott az Otthon, majd 
az amerikaiak segélyéből ágyakat 
lehetett beszerezni, sőt eljött az az 
idő is, amidőn a bennlakók ruhájának 
nem kellett hónapokon keresztül az 
utazőkosarakban s ládákban gyürőd- 
nie, mert tulajdonosaik szép, tágas 
szekrényekbe függeszthették be. Micso
da örömünnep volt az, mikor ezek 
a szekrények a Lingl-cégtől megér
keztek az Otthonba I Emlékszünk még 
arra, hogy az egyik előadóterem 
egyúttal hálószoba is volt — a padok 
mellett hónapokon át ott állottak az 
ágyak is (egy theologus ekkor hosszú 
időn át a pódiumon aludt) —, de 
azután megszűnt ez az állapot s 
1921-ben a Theol. Otthon már három 
»modern« felszerelésű lakószobából 
és egy folyosóból állott. A folyosót 
meg kellett említeni, mert ez is — 
lakószoba volt: négy theologusnak 
nyújtott az is férőhelyet.

De ezenközben történt más is. 
Sok gyülekezet lelkészének és hívei
nek a szíve megmozdult, mikor hallott 
a Theol. Otthon nehéz helyzetéről s 
az Otthon kiküldöttei, mondjuk supp- 
likánsai, hozták innen is — onnan is 
— ki tudná azt most mind felsorolni,

egyenlő tehetség nehezen ismerhető el itt 
alapnak. A szerecsen, bármennyire mossák 
is, mindig fekete lesz. A fehér bármit te
gyenek is vele, fehér marad. A szerecsen, 
inint kisebbfoku talentommal biró lény 
szolgálatra, a fehér a szellemi tehetség fö
lényével uralomra van hivatva. Köztük oly 
nehéz az egyenlőségnek megállapítása, mint 
a tűz és víz között a testvériség erőltetése.

— De hisz a jóakarat, béke nem a szín
nek, hanem a szívnek dolga. Figyelembe
vételre ajánlom azon igazságot, hogy mind
nyájan — tekintet nélkül fajra, színre, 
nyelvre ugyanazon mennyei Atyának gyer
mekei s így testvérek vagyunk. Azért az 
erkölcsi törvény első parancsa a szeretet, 
amely arra kötelez mindenkit, hogy a sze
gényben, az utolsó szolgában is elismerje 
felebarátját s úgy bánjék vele, amint annak 
helyzetében ő is óhajtaná, hogy inások ő 
vele bánjanak.

— Kapitány urnák tiszteletreméltó elvei
előtt mint keresztyén meghajlok. A vagyo
nos osztály gondolkozásmódjának ezek 
értelmében megváltoztatásához szerencsét 
kívánok. (Vége kör.)
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hogy honnan — a szeretetadomá- 
nyokat. Az egyik helyről lisztet, 
másunnan szalonnát, kolbászt, zsirt, 
ismét másunnan babot, burgonyát 
stb. kaptunk; került mák, méz, gríz, 
alma is az »Otthon* aszlalára. )gy 
gondoskodni kellett »konyhafelszere
lésről« is, hogy az adományokat 
megfőzethessük, megsüttethessük. A 
jő Isten megsegített ebben is, Áldó 
zatkész kereskedők, evang. egyházunk 
buzgó hívei, közöttük a Székely János 
cég a legelső helyen, szíves készség
gel adtak olcsó áron az Otthonnak 
mindent még hitelbe is. Nagy dolog 
volt ez abban az időben, mikor pén
zünk értéke folyton hanyatlott.

Ilyen módon válhatott C3ak lehet
ségessé, hogy a bennlakó theologusok, 
kiknek száma 28—32 között válta
kozott, reggelire kaphattak azután 
egy-egy jókora darab kenyeret s hozzá 
olykor-olykor egy kis szalonnát, más 
kor mézet, míg végre reggelire a 
kenyéren kívül tejet is kaphattak. Ez 
volt a helyzet az utolsó két esztendő 
ben. Csak azt kell még megemlíteni 
a történeti hűség kedvéért, hogy a 
sovány menzai koszt pótlására főzet
tünk az »Ottlion«-ban egyszer-más
szor egy kis pótlékot is, aminek talán 
legjobban örültek a theologusok, ki
vált ha ez a »pótlék* nem csupán 
bableves, vagy burgonyaleves, de — 
túrós csusza volt. Mert kivételesen 
az is megesett s bizony nem volt 
ártalmára még a vizsgára való ké
szülésnek sem ! Váljon elfelejtik-e ezt 
az időt valaha azok, akik átélték? 
Vagy talán akad közöttük még olyan 
is, aki ennek az időszaknak a költé 
szetérői emlékezik meg? Mert volt 
ennek költészete is, de arról most 
már nem szólunk; amit eddig elmon
dottunk, azt is csak azért tettük, hogy 
rámutassunk .arra: nem űj intézet 
volt az, mely 1923-ban Sopronban 
nyilt meg az új fakultás mellett. Csak 
Sopronban volt új.

Mert Sopronban — nem úgy, mint 
Eperjesen és Pozsonyban — a theol. 
akadémia mellett nem volt Theol. 
Otthon, tehát internátus. Egyszerűen 
azért, mert sohase érezték ennek a 
hiányát és szükségét. Ha érezték volna, 
akkor fel is építették volna, egészen 
bizonyosan 1 Azonban mikor a sok 
stipendium lehetővé tette azt, hogy 
a theologusok kényelmesen lakjanak 
bérelt szobákban, hogyan és miért 
gondoltak internátusra 1 ,

Amikor azonban a theol. fakultás 
megnyílt Sopronban s ennek kővet- 
kezményekepen az egyes theol. aka
démiák beszüntették a működésüket,

nem működhetett tovább Budapesten 
a Theol. Otthon sem S így felvető
dött a kérdés: átültesse e az egyete
mes egyház a Theologusok Otthonát 
Sopronba vagy nem? Az 1923 ik év 
őszén tartott egyetemes közgyűlés 
határozott, hogy a Theol. Otthont az 
újonnan létesített fakultás mellett, 
Sopronban fönn fogja tartani.

Hol nyert Sopronban a Theol. 
Otthon elhelyezést s hogyan telt el 
itt az első éve, arról még majd a 
legközelebbi számban.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Alvó emberek.
Márc. 9. Nem tudja, hogy alszik. I. Já

nos 1 . 7—8. Az alvó embernek az az egyik 
jellegzetes sajátsága, hogy nem tudja, hogy 
alszik. A legritkább esetben álmodik az 
ember arról, hogy alszik. Nincs öntudata. 
Az alvó léleknek is az a legjellegzetesebb 
sajátsága, hogy tiltakozik az elien. mintha 
ő aludnék. Beszél bűnös világról, de nincs 
világos bűntudata. Van-e nékem?

Márc 10. Azt hiszi, hogy él. Jelenések 
3 1—6. Az alvó ember álmában az ébren
lét életét folytatja. Azt hiszi, hogy él, pedig 
az csak képzelődés, mert tulajdonképen 
csak vegetatív életet él, a testi szervezete 
dolgozik. Akinek nincs érzéke az élet igazi 
értékei iránt, s csak az érdekli, hogy mit 
együnk, mit igyunk, s mibe öltözködjünk, 
az nem él lelki életet, az alvó ember.

Márc. 11. Szereti a sötétséget. Eferus 
5 .8 —13. Az alvó ember nem szereti a 
világosságot, az zavarja, fölébreszti. Akinek 
az eiete titkolódzó élet, aki nem mer őszinte 
lenni, aki fél a leleplezéstől, de mégis sze
reti a homályos és „eredmény“-es utakat, 
az alvó lélek.

Márc. 12. Holdkóros. Máté 6 . to—sí. 
Sokat beszélnek arról, hogy a hold nemcsak 
a tengerek tehetetlen vizcseppjeire gyakorol 
vonzó erőt, hanem az aivó embereket is 
magához huzza, s nyaktörő utakra, vesze- 
delmes'magasságokba csalogatja fel. Akit 
így vonz a holdfényű, sápadt arany, aki a 
vagyonért a legleíietetlenebbnek látszó dol
gokra is vállalkozik, az alvó lélek.

Márc. 13. Tehetetlen. Róma 6 . 16— is. 
Alvás közben sokszor érezi az ember te
hetetlenségét. Ellenség kergeti, remeg a 
szíve, futni szeretne, de lába földbe gyöke
rezett; rátámadoak, villan a kard, véde
kezni szeretne, s egyetlen tagját sem tudja 
megmozdítani. Akinek jószánd akai kudar
cokba fúlnak, akinek szent elhatározásait 
kikacagja a sátán, aki a bűnnek bilincseket 
hordozo rabszolgája, az még alvó lélek.

Márc. 14 Csak sejtései vannak a kül
világról. Márk 10.46 —53. „A vak Bartimeus 
ott all a napfényben. Körötte a legragyo
góbb dél, neki mégis éjszaka van. A fényt, 
a formát nem látja, nem is tudja felfogni, 
sem elképzelni, hiába magyaráznák, csak 
sejt valamit a fényről, hisz eredetileg ő is 
arra teremtetett, hogy lásson.“ Az alvó 
ember is el van zárva a külvilágtól, csak 
néha dolgozza fel zűrzavaros álommá be
hatásait az agya. Aki úgy érzi, hogy szá
mára az Isten világa láthatatlan világ, aki 
erről csak sejtéseket hordoz magában, az 
alvó lélek.

Márc. 15. Az alvás veszedelme. Efezus 
5 . i4. Az álom édes testvére a halálnak. 
Nem lehet a végtelenségig folytatni. Akinek 
alvó lelke nem serken föl, az martaléka 
lesz a sötétség fejedelmének, aki mint or
dító oroszlán szertejár, keresvén, kit nyeljen 
el. Halld a riasztó harsonát: serkenj föl. 
Magyarországnak tavasza is csak akkor 
fog eljönni, ha a lelkek fölébrednek téli 
dermedt álmukból a Krisztus ragyogó vilá
gosságára.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Hanauer A. István váci megyés- 

püspök a nagyböjt alkalmával szóza
tot intézett híveihez, amelyben fájda
lommal állapítja meg, hogy a társa
dalom alapja: a család beteg, hogy 
meglazult a házastársi kötelék, a 
gyermekek viszonya a szülőkhöz; 
ijesztő módon szaporodnak a házas
sági elválások; a szülői szeretet nél
kül felnevekedett gyermekek. Több 
bibliai példa után azzal fejezi be a 
püspök böjti pásztorlevelét, hogy az 
Ü dvözítő  nyilvános életének első 

fellépése az volt, hogy megjelent a 
kánai-mennyegzön és ezzel rámutatott 
arra, hogy az ö egész későbbi mun
kájának az eredménye nagy részben 
a keresztyén házasságtól, családi élet
től függ. Ma is ott akar Ő lenni 
nemcsak az esküvő alkalmával a 
templomban, hanem állandóan bent 
a családi otthonban. Áldásaival akarja 
erősíteni a házastársakat, az egymás 
iránti hűségben, odaadó szeretetben 
a türelmes jóságban, a szülőket a 
gyermekek okos nevelésében, jó példa
adásban, a gyermekeket a szülőknek 
tartozó tiszteletben, szeretetben és en
gedelmességben.

Tehát K r is z tu s  és ismét csak 
egyedül a Krisztus és az Ő evangé- 
lioma teremthet újjá bennünket és ezt 
az országot. M ert n in c s e n  s e n k i
ben m á sb a n  üdvösség , és nem is 
adatott az ég alatt, az emberek között 
más név, mely által nekünk megtar
tatnunk kell.

*

Egy orosz tiszt — írja az egyik 
fővárosi lap — nemrégiben tért vissza 
a külföldre Oroszországból, ahol 2 xh  
évet töltött. Megfigyeléseit jelentés 
formájában dolgozta fe l és tájékoz
tatásul szétküldte az összes külföldi 
monarchista centrumoknak.

„A monarchizmus eszméje — írja 
jelentésében az orosz tiszt — magától 
terjed az egész lakosság között. Ku- 
banban legendák és mesék forognak 
közszájon arról, hogy II. Miklós cár 
és családja megmenekült és elrejtőzve
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él. A tiszt tró n kö ve te lő t is látott, 
aki magát II. Miklós cárnak adta ki, 
de mikor leleplezték, elmenekült. — 
Ugyancsak ezt csinálta meg egy 
apáca, aki kiadta magát Tatjána 
nagyhercegnőnek, Miklós leányának. “

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyűlés a költségvetést 
letárgyalia. — A kormány a választójogi 
javaslat tervezetét nyilvánosságra hozta. 
Eszerint a szavazás Budapesten és környé
kén, továbbá törvényhatósági városokban, 
úgy az ózdi, dorogi, tatabányai, salgótarjáni 
és pilisvörösvári kerületben titkos lesz, a 
többi kerületekben nyiit. — A kormány 
ígéretet tett, hogy az iparosokon segít az 
által, hogy revizió alá veszi a forgalmi adót.

A cseh kommunista párt bomlófélben 
van. — Legutóbb Losoncon volt nagyobb 
zavargás.

A megszállott Komáromban szép ün
nepség keretében ünnepelték meg Jókai Mór 
születésének századik évfordulóját.

Bulgáriában az államellenes zavargás 
tovább tart.

A román külügyminiszter lemondott.
Észt- és Lettország között unió készül 

létrejönni.
A német bitodalam  első köztársasági 

elnöke, Ebert Frigyes elhalt. 54 esztendővel 
ezelőtt született Heidelbergben. Apja egy
szerű szabómester volt. Amikor az elemi 
iskoláit elvégezte, apja egy nyergeshez adta 
be inasnak. Legelsőben Hannoverben tele
pedett le. Po'itikai pályafutását 1891 ben 
kezdte meg. Birodalmi elnökké 1919. febr. 
11-én választatott meg Weimárban. Pro
gramijának a szabadság és a béke meg
valósítását vallotta. Halálát vakbéíoperáció, 
illetve hashártyagyulladás és bélbénulás 
okozta. A birodalmi elnök ravatalára dr. 
Luther birodalmi kancellár fehér rózsákat 
tett le.

Svédországban Swen Hédin, a világ
hírű ázsiai utazó felhívást intézett a své
dekhez, hogy ne szereljenek le, mert az ősi 
ellenség, Oroszország, nemcsak kelet, ha
nem nyűgöt felé is készülődik.

Az angol király betegsége miatt a ki
rályi jogokat az alkotmány keretén belül 
egy hármas tanács gyakorolja.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

A m in d e n n a p i  életből.
Rendelet az állam adóssági cím

letek bem utatásáról. A jóvátételi 
bizottság olyan határozatot hozott, 
hogy a háború előtt kibocsátott, zá
loggal nem biztosított magyar állam
adóssági címletek közül csak azokat 
a címleteket fogja a szdbanforgó ál
lamadósságok végleges megosztása 
alkalmával Magyarort zág javára szá
mításba venni, amely címleteket e 
célból a magyar kormány be fog 
vonni és be tud mutatni. Ennélfogva 
úgy a magyar államkincstár, mint 
minden egyes címlettulajdonos érdeke 
azt kívánja, hogy a Magyarországon

korábban lebélyegzett, háború előtt 
kibocsátott valamennyi magyar állam
adóssági címlet a jdvátételi bizott
ságnak bemutatható legyen. Ezeknek 
a címleteknek letétbe helyezése és 
összegyűjtése tárgyában a kormány 
rendeletet bocsátott ki, amely rende
let értelmében ezek a címletek 1925 
április 15-ig vidéken a m. kir. adó
hivataloknál, illetve m. kir. postahiva
taloknál, Budapesten pedig a m kir. 
központi állampénztárnál, a posta
takarékpénztárnál, a Magyar Nemzeti 
Banknál, a pénzintézeti központnál, 
az Országos Központi Hitelszövet
kezetnél letétbe helyeztessenek. A 
rendelet értelmében a már korábban 
letétbe helyezett címleteket további 
intézkedésig a letétből kiadni tilos és 
ugyancsak tilos az ilyen címleteket 
a pénzügyminiszter engedélye nélkül 
Magyarország területéről kivinni. 
Ugyanez a rendelet intézkedik a há- 
horú előtt kibocsátott magyar tulaj
donban lévTS arna, záloggal biztosított 
államadóssági címletek összegyűjté
séről is, amely államadósságok Ma
gyarország és az utódállamok között 
megosztattak. A címlettuidonosoknak 
annál is nagyobb érdekük, hogy a 
rendeletben foglalt rendelkezéseknek 
eleget tegyenek, mert ellenkező eset
ben e címleteikben foglalt követelé
sük a magyar állammal szemben 
nem lesz érvényesíthető.

H A R A N G S Z Ó .

Reminiscere.
Ev. Máté 15.21—28.

„Óh asszony, nagy a te hited.!'' Tánto- 
rithatlan hithüségéért eme szép szavakkal ju 
talmazza az Úr az igénytelen pogány nőt. 
Akarjuk hinni, hogy a mi evangélikus 
asszonyaink és leányaink, legalább akik a 
Harangszó szükebb családi köréhez tartoz
nak, hit dolgában felveszik a versenyt a 
pogány növel.

Békéscsaba. Az evangélikus leányegy
let a budapesti szegény egyetemi hallgatók 
felsegélyezésére a városi Vigadó helyiségé
ben családi összejövetelt rendezett, mely 
a fenntebbi célra jelentékeny összeget ered
ményezett.

A soproni ev. tanítóképzőben febr. 
18-án ünnepelték Jókai emlékét. Az intézet 
imatermében oly nagyszámú előkelő hall
gatóság előtt folyt le a műsor, hogy a te
rem szűknek bizonyult az érdeklődők be
fogadására. A műsor ez volt: 1. Szózat. 
Orgonán kisérte Glatz Lajos 111. é. n. 2. 
Magyar népdalok. Zenekar, vezette Lenk 
Jenő tanár. 3. Jókai. Költemény, irta Mik
száth, szavalta Borbély Endre V. é. n. 4. 
Jókai—Liszt: A holt költő szerelme. Melo
dráma, előadták Hoffmann Károly V. és 
Glatz III. é. n. 5. Jókairól megemlékezett 
Ihász Ferenc tanár. 6 . Két magyar népdal.

Férfikar, vezette Hamar Gvula igazgató. 7. 
Jókai: Régi dal. Szavalta Tettamanti Tibor 
gyak. iskolai tanuló. 8 . Himnusz. Közének 
orgonakísérettel.

Lajoskomárom. Amint a Harangszó 
egy hű olvasója jelenti Schlilt Gyula leik. 
minden szerdán este bibliaórát tart. Kez
detben az iskola nagytermében magyarázta 
a híveknek a Szentirást, de az iskola nagy
terme csakhamar kicsinynek bizonyult és 
karácsony óta a templomban hallgatják a 
lelkész vallásos hittel telített magyarázatait, 
mely alkalommal a gyülekezet apraja-nagvja 
zsúfolásig megtölti a templomot. A biblia
magyarázatokat ének, imádság és iskolás
gyermekek szavalata gazdagítja.

Gyula. Az 1924-ben anyaegyházzá ala
kult gyulai egyház kérő szózattal fordul az 
evang. társadalomhoz, hogy adományával 
egy imaháznak a felépítésében segítségére 
jöjjön. A legkisebb adományt is hálás kö
szönettel fogadnak.

Szakony. Az egyházközség ez év febr. 
2 án tartotta évi zárszámadó gyűlését, me
lyen kitűnt, hogy bevétele: 33.370.221 K. 
Kiadása szintén ennyi. Jótékony célra adott 
4,402.701 koronáit. Gyámintézetre 150.704 
koronát. Alapítványokra 3 265.009 koronát. 
Alapítványainak összege 3,806.052 K. Ala
pítványok ez évi gyarapodása 3,499 867 K. 
gyülekezetünkben született 7 fiú, 8  leány, 
összesen 15. Konfirmáltatott 10 fiú, 9 leány, 
összesen 19. Egybekelt 7 tisztapár. Meg
halt 7 férfi, 5 nő, összesen 12. Adakoztak 
harang-alapra: Simon János és Boros Li
dia, Büki Lajosné Hidegh Lidia, Németh 
Sándorné Hasza Irén, Szántó Kálmánná 
Hayba Ida 10—10 ezer, Hasza Kálmánná 
Boros Irén 5 ezer, Szabó Gyula 20 ezer, 
Gyurátz István csendörtiszthelyettes és neje 
Pauer Lina Vízvár Somogy m., Büki F.-né 
Németh Ida 25—25 ezer, Büki Ferenc asz
talos 60 ezer, Gaál Sándor és neje Gaál 
Róza 50 ezer, Huszár Gyula és neje Hasza 
Ida, Schrott János és neje Gaál Lidia 200 
—200 ezer, Bokor Kálmán és neje Boros 
Lidia 300 ezer, özv. Boros Jánosné Büki 
Lidia 380 ezer, Rózsa János gondnok és 
családja 400 ezer, néh. Varga Sándor gyer
mekei, Barasits Antal róm. kai h. Nemeskér 
500 ezer, Tóth István és neje Tóth Irma 
Lócs 10 ezer K. Harang-alapra búzában: 
Tóth Kálmán, özv. Büki Samuné 50—50, 
Gaál Ferenc családja, néh. Kolonits Sán
dor családja 100—100, néh. Boros Sándor 
presbiter családja 200, özv. Hidegh J.-né 
Szabó Róza, Hidegh Ferenc 10—10, Hasza 
Lajos és neje Nagy Gizella 20 klg. Fenn
tartási alapra: Cséry Samu és neje Hidegh 
Lina 200 ezer, Koczor József urod. kertész 
Peresznye templom-alapra 50 ézer K. Nő
egyletre illetve konfirmandusok imakönyveire 
adakoztak: Gaál Sándorné Horváth Zsu- 
zsánna 2 ezer, Istenes Mária 4 ezer, So- 
dits Kálmánné Baráth Ida, Tóth Sándorné 
Kis Ilona 5—5 ezer, Knorr Lidia 6  ezer, 
Büki Lajosné Hidegh Róza, Szabó Gyula, 
Horváth János Csepreg, Boros István, Gaál 
Irén, Boros Lajosné Skriba Ida 10—10 ezer. 
Bors Ferenc, Németh Jenő, Gaál Lajos 15 
—15 ezer, Tóth Lidia Lócs 16.500, Kolo
nits Ferencné Rózsa Gizella, Varga Ilona, 
Boros Linka, Major Samu 20—20 ezer, 
Gyurátz Margit 25 ezer, Tóth Margit 30 
ezer, Hidegh Lajos, Tcth Gyula 15—15 
ezer K. — Határozattá lett, hogy a teme
tőkben ezután a sírhely megváltást nem 
engedik meg, sorban történik a temetkezés. 
Ugyancsak határozatba ment, hogy aratás 
után a most meglevő egyetlen kb. 300 klg. 
súlyú haranghoz egy nagyobb szerzendő
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be, ha a torony teherviselő képessége és a 
meglevő kovácsolt vasból készült harang
láb illetve állvány űrtartalma megengedi. 
— . A gyülekezet ez évben a földbirtokre
form révén 10 khold földet is szerzett öt 
évi törlesztésre kát. holdanként 50 mm. 
búzáért a ielkészi és tanítói állás dologi 
kiadásainak fedezésére. Sajnos, hogy a 
kultuszkormány a birtoknak más értelme
zést akar adni, mint amilyen célra az sze
reztetett. S az ügyre nézve az egyházköz
ség elnökségének memorandumban meg
okolt felterjesztésére még mindig várjuk 
az elvi jelentőségű döntést, melytől függ 
a birtok tulajdonba vétele vagy annak vsz- 
szautalása az 0 . F. R. B tulajdonába. — 
A szakonyi iskolás gyermekek pedig a ka
rácsonyi ünnepek alkalmával Csite Károly 
„Anikó“ című karácsonyi gyermekjátékát 
adták e!ő az ünnepek estéjén párbeszédes 
szavalatok és karácsonyi énekek fűszere
zésével az ifjúsági egyesület színpadján 
óriási érdeklődés mellett A szavalatok és 
énekek betanítása, az alakítás nagy művé
szete, melyben az egyes szereplők felada
tukat fényesen megoldották: Major Samu 
tanító, már ismeretes szerző, tenni tudni 
akaró és tudó művészi érzéséről és talá
lékonyságáról és fáradságot nem ismerő 
buzgalmáról tettek bizonyságot. A két es
tély 271 000 K tiszta jövedelmet hozott az 
iskolai könyvtárra.

K athreiner

Kneipp Maláta Kávé

A nemescsói evang, gyülekezet február 
hó 22-én tartott Jókai ünnepélyén Geren
csér Zsigmond lelkész ismertette Jókai élet- 
történetét és irodalmi munkásságát. Alkalmi 
költeményeket szavaltak: Perger Kálmán, 
Kajtár ida, Sztrokay Sándor, Takács Ilonka 
és Bernáth János. A lelkész és Badics 
Adám tanító Jókai műveiből olvastak fel, 
a dalárda pedig ugyancsak Badics Ádám 
vezetésével több hazafias, irredenta dalban 
gyönyörködtette a nagy számban összejött 
hallgatókat. Az ünnepély végén Weöres 
István m. kir. gazdaságügyi főtanácsos, 
gyülekezeti felügyelő magasszárnya ásu be
szédben buzdította a híveket hazafiségra. 
Az iskolás gyermekek számára febr. 18-án 
külön ünnepély volt, amelyen a lelkész be
szédet mondott, a tanító felolvasást tartott, 
a gyermekek közül pedig többen szavaltak. 
A nemescsóiak a tél folyamán egyébkor is 
esténként minden héten összegyülekeznek 
az iskolában, hol írásmagyarázatot, építő, 
jeliemfejlesztö és szórakoztató felolvasáso
kat hallgatnak.

Szentgotthárd. Néhai Rumpeltesz Anna 
róni. kath. vallású testvérünk a szentgott
hárdi missziói egyháznak végrendeietileg 
egy értékes Madonna képet hagyományo
zott. A képnek müértők becsiese szerint 
2000 aranykorona az értéke. Az egybázta- 
nác3 legutóbb tartott tanács ülésen halás 
köszönettel fogadta Rumpeltesz Anna ha
gyományát, emléket jegyzőkönyvben meg
örökítette és az adományt, mint néh. Rum
peltesz Anna hagyományát kezelni elhatá
rozta.

A beledi ev. ifjúsági egylet 1924. évi 
március 23-án alakult meg s ezen csonka 
évet befejezve 1925. január 1-én tartotta

évzáró és újraalakuló közgyűlését. Tagjai
nak száma 103 volt. Főcéljai az egyesület
nek : a gyülekezetben a vallásos élet mé
lyítése, az ifjúság vallásos nevelése, a ha
zafiasság, honszeretet ápolása s a tudo
mányokban művelése s mint mindezeknek 
legjobb eszköze, egy szép és gazdag könyv
tár beszerzése. Ezen céiok elérésére a kö
vetkező munkásságot fejtette ki az egye
sület : Az önművelődést a vallásos érzés 
mélyítésével kapcsolatban szolgálta, ami
dőn műsoros vallásos estélyeket tartóit a 
templomban, hol a hívők serege — sőt 
más valiásuak és vidékiek is — zsúfolásig 
megtöltötték a templomot s az estélyek 
végeztével lélekben gazdagodva tértek haj-

Bám ulatosan olcsó,

Ízletes és kiadós
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lékaikba. Ilyen vallásos estélyt tartott az 
egylet husvétbor, ádventben, a reformáció 
emlékünnepén, az énekeskönvv jubileumán 
és karácsonykor. Részben a tagok önkén
tes adakozásából, részben pedig egy mű
kedvelő színielőadás jövedelméből besze
reztünk egy harmóniumot 8 q búza érték
ben. Egy színpadot készíttettünk 4 és fél 
millió korona értékben. A szavalásban való 
nagyobb jártasság céljából versenyszavala- 
tol tartottunk, amikor is a két legjobban 
szavaló tagnak egy-egy „Luther Naptár“ 
ajándékot adtunk. Karácsony előtt való va
sárnap egy ingyenes irredenta estélyt tar
tottunk a nép számára. Szellemiekben való 
gyarapodás céljából hetilapokat járatott az 
egylet s a könyvtár állományát igyekezett 
minél jobban gyarapítani. A járatott heti
lapok voltak: Harangszó, Új Idők, Vasár
napi könyv, Tolnai Világlapja, Borsszem 
Jankó. Könyvtárunkat szaporítottuk 50 kö
tet könyvvel; a könyvtárban van 297 kötet 
könyv, melyeket a tagok szorgalmasan ol
vassák. Helyiségünkbe bevezettettük a vil
lanyvilágítást, sőt a vallásos estélyek alkal
mával ä templomot is villanyvilágítással 
láttuk el. Bevételünk volt ezen csonka év
ben 12,808.650 K, kiadás 12,095 290 K, 
maradvány az év végén 713.360 K. — Ja
nuár 1-én az egylet ismét megalakult, hogy 
nemes és hasznos munkásságát tovább 
fotytassa. Adjon az Isten az egylet tagjaiba 
kedvet a munkásságra, buzgalmat, igyeke
zetei, hogy egyletünk fel virágozzék s a ta
gok az ott eltöltött időnek az életben hasz
nát vehessék. Adná az Isten, hogy más 
gyülekezetekben is belássál pártfogolná az 
ev. ifjúság az ev. ifjúsági egyletet s meg
értéssel munkálkodnék annak felvirágoz
tatásán s onnét vinné ki az élbetbe azokat 
a virágokat, amelyek a keresztyén ember 
életét díszítik.

K Ü L F Ö L D I H ÍR E K .
Németország. A háború és az azt kö

vető kommunisziikus mozgalmak bomlasztó 
hatása alól a német nép most kezd fel
ocsúdni. Megismerték, hogy az egész nép
élet alapjai meg vannak támadva s külö
nösen az erkölcsi felelőség érzete erősbö- 
dik napról napra. Mutatkozik ez azokon az 
összejöveteleken, melyeket az evangélikus 
szülők birodalmi szövetsége, az iskolafenn
tartók egyesülete és a házi és iskolai ke-

S ze re n cse  a

K ávéscsészében
resziyén szellemű nevelés terjesztésére lé
tesült liga hónapról hónapra rendez. A nép 
megújhodásának mikéntjéről értekeznek az 
összejöveteleken. Legújabban csatlakozott 
e mozgalomhoz a vasárnapi és a néplapok 
szövetsége is.

Németország jogászi körei már régóta 
sürgetik a középiskolákban a jog elemei
nek tanítását. A drezdai miniszteri taná
csos dr. Wulffen jogászokat és tanárokat 
ankéntra hívott össze, hogy a jogi alapis- 
rnereíeknek a középiskolákban való mikénti 
tanításáról értekezzenek.

Dánia. Nagy port vert fel annak idején 
dr. Bast Antal dán methodista püspök ügye, 
kit avval vádoltak, hogy az amerikai pénz
segélyeket elsikkasztotta volna. A dán pár
tatlan bíróság megvizsgálta az ügyet és a 
meghurcolt püspöknek teljes elégtételt 
adott.

Arábia. A kalifatus ügye új stádiumba 
jutott. A XVI. század óta a kalifatus a tö
rök szultánok joga és címe volt. A Kemal- 
féle forradalom óta azonban ez megszűnt, 
mert Törökországnak nincs szultánja. Az 
arabusok egy része Hussein seiket, Mekka 
város urát akarta a kalifátu3 címével dí
szíteni. Ez ellen azonban a vahabiták ura 
Ibn Saud fellépett, elfoglalta Mekkát és 
Hussein uralmának végett veíeit. Most te
hát megint nincs kalifa. Ibn Saud az ösz- 
szes mohamedánokhoz felhívást bocsátott 
ki, amely szerint olyan konferenciára hívja 
őket, amely hivatott lesz egy általános el
ismert kaiifát választani. Hogy ez a kon
ferencia mit fog elhatározni, ma még nem 
állapítható meg. Itt több érdek ütközik 
össze. Az arabsok arabs méltóságot akar
nak e polcon látni és ép Ibn Saud körül 
kezdenek seregleni. Az ind mohamedánok 
pedig a detrónizált Abdul-Medsid köré 
csoportosulnak és pedig a jogfolytonosság 
elvén állva, de evvel meg Kemal kormánya 
nincs megelégedve. Beleszólnak e kérdésbe 
az angolok, mert nekik nem mindegy, hogy 
ki az általánosan elismert kalifa lévén az 
ö jogaruk alatt a legtöbb mohamedán hivő, 
de részt kérnek e kérdés megoldásában a 
franciák is, kik nagyon is érdekeívék e 
kérdésben. Majd a folyó év tavaszán Kairó
ban össszetiiő konferencia fog e kérdésben 
véleményt mondani.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Esküvő. Kiskamondi Kamondy József 
és neje, Ferency Ágnes leánya lrmuska, 
febr. hó 18-án kötött házasságot Egyed 
Gézával, nemeshanyi Egyed Elek és neje 
Papp Lidia fiával, a kertai ev. templomban. 
Az esketést magasszárnyalásu beszéd kísé
retében Ihász Mihály kertai ev. lelkész 
végezte.

Eljegyzés. Felsőőri Benkő István Kis- 
geresdről eljegyezte Adorján Karolint, néh. 
Adorján Gyula és Varjú Terézia hajadon 
leányát Kisberzsenyből. Minden külön érte
sítés helyett.
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Ú J D O N S Á G O K .

Pékár Gyula a Luther és Petőfi társasá
gok elnöke „Modern irodalom“ címmel az 
országos nemzeti kaszinóban előadást tar
tott. Az előadást nagy érdeklődéssel hall
gatta a jelenlevő, előkelő közönség.

Budapesten a múlt héten 12 nagyke
reskedő lett fizetésképtelen és kért caődön- 
kívtlli kényszeregyezséget önmaga ellen. 
A tizenkét cég passzívája 20 milliárdot tesz 
ki, ezzel szemben az aktívák alig haladják 
meg a 2 milliárdot.

Beszüntetik a kártyaklubokat. A leg
közelebbi napokban szigorú belügyminisz
teri rendelet fog napvilágot látni, mely 
egész sereg kártyaklubot és kártyajátékokat 
tiző sportegyesületet feloszlat.

Náthaláz Budapesten. Budapesten 
nagymérvű náthaláz lépett fel az iskolás 
gyermekek között, úgy, hogy az elemi isko
lák nagy részét be kellett zárni. A natha- 
lázt 6—12 éves gyermekek kapták meg 
leginkább.

Betörtek a debreceni vasúti jegy
pénztárba. Debrecenben ismeretlen lette
sek a pályaudvar jegypénztárát feltörték 
és abból 13 milliót elloptak.

A kántortanítók panaszait az ország
házban is többször szóvátették már. A leg
nagyobb sérelem az, hogy a kántori illet
ményeket beszámítják a tanítói fizetésekbe. 
A közoktatásügyi miniszter megígérte, hogy 
a gyengébben doiáit kántortanítók ügyet 
revízió alá veszi,

Titkos eltűnések. Budapesten újabb 
időben egymás után tűnnek el az emberek. 
A nagyszámban való eltűnések különböző 
bűntényekre engednek Következtetni, úgy, 
hogy a rendőrségen most már egész sereg 
detektívet foglalkoztatnak az ilyen eltűnések

Jézus már o tt lakik híveivel egy 
kansasi faluban. Az amerikai „Magyar 
Híradó“ írja: Kansas és Oklahoma államok 
határán van egy kis falucska. Elzárkózva 
a világtól egy kopár hegygerincen él ez a 
maroknyi nép, mely azt tartja, hogy Jézus 
már visszajött, sőt ott él közöttük, meg
osztva velük minden kényelmet nélkülöző 
sivár életüket. Vezérük egy Joab Morris 
nevű 89 éves ember, aki 50 esztendővel 
ezelőtt, abban a hitben, hogy a Szentlélek 
elhívta, eladta mindenét s elvonult a világtól. 
Később egy páran csatlakoztak hozzá. 11 
nyomorúságos kunyhóban laknak s a nap 
legnagyobb részét* fa törzsekből összerótt 
templomukban töltik. A híradás nem számol 
be arról, hogy ki közöttük Jézus. (Máté 
2 4 . 28—24). jézus jelenlétéért nem kell 
Kansasba vándorolni!

A legszom orúbb hivatalos statisztika 
szerint Magyarországon 350.000 menekült él.

Birodalmi kancellárból — hordár. 
Bauer volt nemet birodalmi kancellár, akit 
a szociáldemokrata párt a Barmath bot
ránnyal kapcsolatosan kizárt tagjai sorából, 
hordárengedélyt kért.

A lehető legrövidebb tem etést ren 
delte saját magának. Sok bogaras ember 
van a világon! Salcombe angliai városban 
meghalt egy Verekav nevű magányos ember, 
aki meghagyta, hogy másodpercnyi pontos
sággal öt percig tartson a temetési szer
tartása. Öt angol fontot hagyott a lelkészre, 
ha így tudja eltemetni. Emberekkel le lehet 
így számolni. Csakhogy az Istennel való 
leszámolást majd nem lehet ily rövid utón 
sommásan elintézni!

Kitört a Popocatepetl-tuzhányó. A 
Popocatepetl-vu'kán ismét működik. A forró 
hamueső elviselhetetlenné teszi messzi kör
letben a vulkán közelében való tartózkodást,

Kilencven kilogramm régi pénzt ta 
lált egy olasz földmives. Az abruzzói 
hegyek közt egy földmíves 90 kilogramm 
római pénzt talált, amelyet a szakértők a 
királyok és római köztársaság első éveiből 
való rézpénznek ismertek fel.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az Új Idők, fennállásának 30. évfor
dulója alkalmából 100 millió koronát sorsol 
ki olvasói között. Az Uj Idők 9. számában 
folytatódnak Csathó Kálmán és Ludwig 
Wolíf érdekes regényei. Közli a lap azon
kívül Rákosi Jenő cikkét, Nyáry Andor, 
Illy János és Roda- Roda elbeszéléseit, 
Varsagh János versfordítását, Mühlbeck 
Károly elmés fejléceit, számos művészi és 
időszerű képet és a lap rendkívül népszerű 
rovatait, a szerkesztői üzeneteket és a 
szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára 
negyedévre 80.000 korona. Mutatványszá
mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal 
Budapest VI., Andrássy út 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folyik. Az egyik Szederkényi Anna 
„Marika“, a másik Keleti Márton „Leány
vár“. E regényeken kivül mulatlató, tanul
ságos és érdekes olvasmányok, szebbnél 
szebb képek egész kincsesházát találja meg 
az olvasó a lapban. Előfizetési ára negyed
évre 30000 korona. Mutatványszámot kí
vánatra ingven küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy-ut 16.

D ickens: Copperifeld Dávid a világ 
egyik legszebb története és Kertész Mihály 
„Boíiocz Péter“ című elbeszélése folytató
dik AZ ÉN ÚJSÁGOM e heti számában. 
Ezenkívül mese«, versek, színdarabok, tré
fák, kedves levélkék, hasznos ismereteket 
tartalmazó garmadája vár Az Én Újságom 
olvasóira. Előfizeiést ára negyedévre 25.0UÜ 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. kér., 
Andrássy ut 16.

A m agyar uriasszonyoknak immár 
elváihatatian barátja lett a „Gazdasszonyok 
Lapja“, amely Kertész Béla szerkesztéseben, 
a legKiíünőbb magyar írók közreműködé
sével nívós és sokoldalú tartalommal jele
nik meg Gazdag szépirodalmi részén kívül 
receptverseny, háztartási, gazdasági, jogi 
és orvosi tanácsadót, kézimunka es divat

cikkeket közöl. A népszerű hetilap minden 
csütörtökön jelenik meg és előfizetési ára 
egy félévre 100.000 korona. Kiadóhivatala: 
Budapest, Dohány-ucca 77. I. 15.

Ültessünk gyüm ölcsfát! Unghváry Jó
zsef faiskolája Czegléd. Budapesti irodája 
VI., Andrássy-ut 56. Telefon 162—72. Kér
jen árjegyzéket 1

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 :

— A számok ezreket értékelnek. —
Pável Jánosné Sztgotthárd 100, Löffler 

Giziké Sztgotthárd 20, Orbán Ferenc Szent- 
gottnárd 50, özv. Kiss Imréné Pápa 9, 
Kalbafsch István Czelldömölk 2, Kiss Sán
dor Czeildömöik 2, dr. Bélák Imre Enying
8, Hoff Keresztélyné Felsőireg 2, Asbóth 
Sándor Börcs 5, Szép Imréné Tét 10, 
Németh Sándor Mosonszentjános 28, Pónya 
Sándor Mosonszentjános 34, Doktor Zsig- 
mond Tárnokréti 4, Saguly Károly Bpest 18, 
Koska Árpád Vác 8, Hutter Károlyné Kis
pest 4, Kiss Lajos Bánk 2, Péter Henrik 
Nagybörzsöny 4, Kiss István Vaskapu 2, 
Zrim Ádáni Szentgotthárd 50, Belencsák 
Mihály Körmend 4, Forintos István Sárvár
9, Rácz István Söpte 4, Hollósy József 
Szombathely 9, Vilma Böhm Rettenbach 36, 
Balázs Jánosné Acsád 5, Póczy István Győr 
4, Kerecz Ferenc Budafok 36, Nagy Fe- 
rencné Rákospalota 4, Moinár Erzsébet 
Rákospalota 4, Csizmadia Andrásné Rá
kospalota 4, ifj. Molnár Istvánná Rákos
palota 9, Nagy Lajosné Rákospalota 4, 
özv. Nagy Sámuelné Rákospalota 4, Lipták 
Juliska Békéscsaba 4, Szkok Andor Lipárt 
9, Jobbágyi József Zalaszentgrót 4, Kiss 
Ferenc Szeged 18 Tátrai Karoly Szeged 18, 
Szabó Ferenc Bpest 100, Lovászpatonáról: 
Szentivanyi Lajos 22-5, N. N. 6-5, Szekeres 
István 65, Szabó István, Szabó János, 
Finda János, Baranyai István, Lukács István, 
Szekeres Pál, Gyömörei György, Miklós 
István, Vadas János, Rákos József, Farkas 
István, Szente Sándorné, Balogh Károly, 
Pölöskey Péter, Takács József, b. Pölöskey 
József, Gerencsér Dániel, Molnár Gábor, 
Szabó Karoly, ifj. Szabó Jáno3, Horváth 
Gyula, Horvath István, Szekeres György, 
Hegedűs János, Bolia János, Bóka Gyuláné 
2 5—2'5, Takács József 6 5, Szép Ántal, 
Gyömörei Sándor, Baranyai Sándor, Kovács 
István, Horváth János 15—15, özv. Gross 
Jánosné Gíissing 28, Szabó Miklós Körmend 
4, Pauer Imre Sárvár 4, Somogyi Kálmán 
Szombathely 4, Grimm Kálmán Szombat
hely 2, ifj. Lorántffy Lajos Boba 2, Páli 
Lajos Boba 4, Varga József Devecser 100, 
özv. Szalay Lászlóné Somlószőllős 8, Blé
zer Lőrinc Lajoskomárotn 10, Szakács 
Marton Lajoskomárom 10, Gyura Németh 
István Nagysimonyi 4, üyurácz István Gór 
2, Fiiszár Iván Pécs 36, Mogyorósi József

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kölmemüfesto 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. 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. 2—20
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Győr 4, Szabó István Tét 2, ifj. Szalay 
György Rábcakapi 3, Tóth Margit Bpest 2, 
Búza János Bpest 34, Sárkány Tibor Kecs
kemét 2, Tóth Andrásné Kiskőrös 2, Gohér 
Miháiyné Kiskőrös 20, Harangozó János 
Teklapuszta 9, Offeríúrium Tés 37 3, Payr 
Sándor Sopron 16, Fodor Ferenc Pápa 4, 
Brunner János Alsórőnök 30. Tóth Anna 
Fűztó 5, Garamvölgyi 16, Németh Károly 
Celldömölk 15, Szarka János Celldömölk 
5, Róth Margit Körmend 8, Remete Kálmán 
Sárvár 4, Horváth Elek Farád 4, Szilvásy 
Kálmán Farád 4, Horváth József Beled 4, 
özv. Hajas Endréné Edve 4, Makatura 
János öskü 16, Povázsay György Bakony
i é  rnye 4, Vadász Edéné Marcaitő 2, Ko- 
czor József Peresznye 2, Petrovics János 
Gór 1, Bruhács János Pécs 2, Szekér 
Mária Bpest 6, Godra Jánosné Bpest 12, 
Nagy Jenőné Vácz 4, Magócs Károly Irsa 
4, Haffner Géza Rákospalota 4, Simon 
Jenőné Szombathely 4, Lukácsy Sándor 
Sopronnémeti 4, Büki Mihály Beled 4, 
Mórotz Károly Celldömölk 4, Végh Pál 
Boba 4, Józsa Lajos Mezőlak 5, Pecsinger 
Ferenc Gór 5, özv. Buthy Károlyné Pápa 
20, Czirak Sári Bicske 9, Lyceum Sopron 1, 
Pievniczky Julia Bpest 4, Gyűl. offert. Nagy- 
alásony 52, Bőröcz István Tüskeszentpeter 
2, Horváth Mitiály Ostffyasszónyfa 4, Papp 
Ignác Kisláng 4, Bolhár Gusztáv Sárvár 4, 
Ifj. Egyesület Sobor 20, Móritz Gyula Boba 
4, Sebestyén János Egyházashetye 2, N. N. 
Bakonytamási 36, Ritter Frigyesné Győr 4, 
Kákay Mihály Pestszentlőrinc 4, Gyömörey 
Mária Kispest 2, Kapitány Antalne Gyömrő 
4, Becker Ferencné Sársztmiklós 2, Rohály 
Mihály Csorvás 4, Molnár Sándorné Rép- 
ceszemere 25, özv. Portschy Tobiásné 
Szombathely 2, Pfahnl János Kisfalud 4, 
Szabó Károly UjmaiomsoK 4, Mód Aladar 
Nagysimonyi 10, dr. Adorján Gyula Pápa 8, 
Banos János Vulkapordány 36, Hujber 
János Győr 1, Szabó István Györsztmárion 
4, Kun Aranka Tokaj 4, Gyűl. offert. Ho- 
ntokbödöge 30, Berzsenyi Jánosits Miklós 
Kapuvár 4, Erdélyszky Etntlné Pusztake- 
menes 4, Kun Mária Kiskunhalas 2, Fülöp 
Lajos Rum 9, Büki József Beled 8, Patti 
Denes Beled 4, Jánossy József Kemenes- 
magasi 4, Gréczi Ferenc Celldömölk 4, 
Fütóp Ferenc lzsákfa 4, Búzás János Döme- 
földe 4, Frank Káro.y Csikósíöttős 8, Ben- 
csik Lidta Sopron 10, Serbán Róza Czegiéd 
10, Lengyel Dávid Nagysdke 6, Tompos 
Gábor Jobaháza 50, Markó József Katafa 9, 
Korontus Miklós Légrád 4, Offertórium 
Súr 50, Tomcsányi Paine Bpest 4, Szabó 
Káimánné Meszlen 37, Konfirmandusok 
Meszlen 18, Gyülekezet Nagygyimót 40, 
Kökény János Tab 10, Forgács József Rá
kospalota 2, ifj. Máthé Géza Gérce 4, Fodor 
István Kisszerngrót 2, Pongrácz Ernó Pusz- 
tagyimóí 4, Kovács Ferencne Ászár 4, Ments 
Lajos Mesteiháza 4, özv. Kiss Józsefné 
Papa 8, Nemeshanyi Egyed Elek es neje 
50 ezer K-t, Gyüi offertórium Netnescsó 
113.335 K.

VcletAi «zerkeizíő ét klsicSó: CZIPPTT SEZ4 
eje»tgaííi*id, Tstrá'negye. 

Bzerkssztőtárs: NÉMETH KAROLT. 
Kéilrttokat nets «flunk visas*

Okleveles, német anyanyelvű tanítónőt 
vagy nevelönőt egy 6 éves leányka és egy 
10 éves fiúcska mellé felveszek. Családtag
nak tekintem, mai viszonyoknak megfelelően 
díjazom. Ajánlatokat Schön Jenőne Kapos
vár, Széchenyi-tér 10. kérem küldeni. 1—3

A dunántúli evangélikus egyház
kerületben néhány segédlelkész e l
helyezkedésre találhat. Előnyben ré
szesülnek olyanok, kik a német nyel
vet is bírják. Jelentkezni lehet az 
egyházkerületi püspöki hivatalnál 
Szombathelyen.

A soproni ielkészi kar állal szerkesztett 
„Tartsd meg, amid van“ és „Halte, was 
du hast“ magyar és német konfirmációi 
káték új kiadásban ismét kaphatók Coriáry 
Béla könyvkötészetében Sopron, Várkerü
let 7v i —4

„Marzell Endre, orgonaépítő, harmóni- 
umjavító és zongorahangoló“ ev. testvérünk 
szakjába vágó minden munkát a legjutá- 
nyosabban vállal. — Vidékre is szívesen 
megy. Lakik: Bpest, IX, Közraktár-u 14.

4—5

Ev. oki. taníiónő, aki németül is beszél 
és zongora meg kézimunka tanítást is vál
lal, alkalmazást keres. Címs: Földváry 
Lenke Bpest, Vili., Gilya-u. 50.1/21. 4— 5

Népiskolai tanulók s minden rendű 
műkedvelők részére legszebb, legha
tásosabb irredenta színdarab Csite

Károlynak

S Z E N T  BO K R ÉT A
című népies színjátéka.

Ára, előadási joggal, 14.000 korona. 
Minden könyvpéldányhoz szerzői en- 
gedélyirat csatolva. — Kapható a 
szerzőnél Körmenden és Weliisch 
Béla könyvkereskedésében Szentgott- 

hárdon.

Hogyan takarítsuk meg
a ruhavarratás költségeit!

Vegye meg a

A Szabás-Varrás Könyvtárá-t
1. H o g y a n  tanulunk s z a b n i-v a r r n i?
2. H o g ya n  varrunk g yerm ek ru h á t ?

3. H o g ya n  varrunk b lú z t é s  s zo k n y á t ?
E g y -e g y  k ö te t ára  3 6 .0 0 0  korona.
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A három kötet egyszerre való megrendelésénél 
100.000 korona.

381 képpel
Kapható a divatos modellek egész so- Singer 
minden rozatával, a szabás-varrás és 
könyvkeres- minden kérdésére kiterjedő Wolfner 
kedésben. részletes magyarázattal. kiadásai.

: a

Nyomatott Weliisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Lawtulajdonoa:
a Onnániíll Latüer-Szövetséc
ki  Országos Lnthor-8/ÖTet- 

«ég lil Tatai uh lap ja .

Kéilratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő 
kiadóhivatalának 

8sentgotthárdra (Vaevm.) 
küldendők. 

SlőfisetéBt elfogad 
minden evang. lalkéea 

éa tanító.
iNlelonlk mlnaen vasárnap

9

K özel van  as Ű r a m eg tö r t ssívekhex  

és m e g seg íti a sebhedt le lkeke t.

k*rksnitö-HadóMTAt«I:
SZENTOOTTHARD.

Vasvármcgya.
A „HABA1WSZ0" 

•ló«zeté«t ára: az als«
negyedévre 16.000 korona. 
Csoportos kőid. 16.000 K. 
bather-SiSvetiérl tagoknak 

10°/o-oa kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
az I. negyedre 20.000 K.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
•zórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Március 15-én.
Szabad-e az ember ? Bizonyára 

nem oly rettenetesen megkötött és 
korlátolt, mint a kő vagy vasdarab, 
amely oda esik, ahova dobják, ér
zéketlenül, s nem tudva, hogy mit 
tesznek vele. Még annyira sem 
megkötött az ember, mint a növény, 
amely bár törekszik a holt földből 
szabadulni, de nem bír. Még any- 
nyira sem megkötött az ember, 
mint az állat, amelyet testének 
szerkezete egészen fogva tart. De 
annyi bizonyos, hogy az ember 
sem születik a teljes és igazi sza
badsággal ellátva. .Testi élete, szen
vedélyei, vágyai, helytelen nézetei, 
rossz szokásai nagyon is rabszol
gává teszik gyakran. Mégis az 
ember szabadságra van teremtve. 
Azért is törekszik folyton a sza-

Ma inkább, mint bármikor más
kor kell az egyes embernek ön
magával oly irányban foglalkoznia, 
hogy a bár mélyen szunnyadó, de 
azért minden meglevő képességét 
a lehetőségig kifejleszthesse. Ma az 
egyes embernek többet kell érnie, 
mint azelőtt. A jövő nagy küzdel
meinek színtere a mi lelkünk lesz. 
Akinek a lelke a tettek mezején 
erősebb, azé lesz a győzelem. A 
„tettek mezején“ szavakat aláhúz
tam, mert a hangsúlyt azokra kí
vánom helyezni — Ezen a téren 
azonban mi hihetetlenül gyengék
nek bizonyultunk. Egészen hamis 
irányokban tevékenykedtünk. Több
nyire az önérdek zökkentett ki ben
nünket a helyes irányból, melyben 
legalább eleinte törhetlen szándék-

badságra. Az igaz, hogy nem min
dig egészen jó utón jár e tekintet
ben. Rendesen megelégszik a külső 
intézmények megváltoztatásával. 
Amennyiben az intézmények hiá
nyosak, kötelességünk is azok meg
javítására törekednünk. Ezért mél
tán ünnepli a magyar a március
15-ét, mint amely napon 1848-ban 
a szabadságra törekvés vihara se
perni kezdte a korhadt intézménye
ket, mindazáltal ne felejtsük el, 
hogy szabadok igazán csak akkor 
vagyunk, ha a Fiú, a Jézus Krisztus 
lelkünket tette szabaddá (Ján. ev. 
VIII. 36.) s megszabadította minden 
tisztátalan, nemtelen vágy hatása 
alól. Azért március 15 én ne szé
gyenünk Istenhez fordulni, mert 
csak úgy nyerhetjük el az igazi 
szabadságot, ha az Úr leveszi lel
kűnkről a hitetlenség és bűnök 
bilincseit.

kai látszottunk haladni. A kényelem 
nagyobb volt bennünk, mint a ki
tartásunk. Azután sokszor el is 
csüggedtünk, mikor erőink hanyat
lását éreztük; máskor pedig azért 
rettentünk vissza a cselekvéstől, 
mert irtóztunk a felelősség vállalásá
tól. A valóságban H iá t nem bizo
nyultunk annak, a, lek öntetszel- 
gósből magunkat feltüntetni szeret
tük. Lealacsonyítottuk önmagunkat, 
még mielőtt felemelkedni megkísé
reltük volna. A tettnek és az ered
ménynek nincs talán elkeseredettebb 
ellensége, az önbizalom hiánynál, a 
csüggetegségnél és a felelősségtől 
irtózásnál. De honnan legyen ön
bizalom bennünk, mikor magunkat 
nem is ism erjük? Hogy legyen 
reménységünk, ha önbizalmunk

nincs ? Hogy vállalhatnék a fele
lősséget, mikor nem kezeskedhe
tünk a sikerért? Úgy látom tehát, 
hogy iMeni rendeltetésünktől eltérő 
valamely más életet élünk. Ez a 
más élet pedig a súrlódások lán
colatából áll, melyeknek kiküszö
bölésére életenergiáink jó részét pa
zaroljuk. — Ennek nem okvetlenül 
kell így lenni. Nem pedig most, 
mikor nemzetünk nagy önfenntartási 
küzdelmét vívja. Hiszen az önleala
csonyított emberek sokasága a 
nemzet életerőinek a hanyatlását, 
tettre való készségének és alkal
masságának sülyedését, tehát em
beri mivoltuknak, jellemerőiknek el
értéktelenedését jelenti.

Azért hát ne engedjünk gyarló
ságaink kényszerítő nyomásának. 
Emelt fővel hordozzuk végzetünk 
súlyos keresztjét. Mindenekelőtt vas 
akaratot mutassunk szabadulásunk
ra. Ennek abban at  arányban kell 
megerősödni bennünk, amily fok
ban önbizalmunk nő. Ez a tettek 
csiráit önmagában hordozó nagy 
erő uralkodik a mi összes képessé
geink felett. Nehezen jön az létre, 
ha azonban megvan, hatalmas erő, 
mely serkent, biztat, bátorít, ter
veket sző, lelkesít, kitartásra ösz
tönöz.

Ma ilyen férfiakra van szüksé
günk. Ezek merni fognak majd, 
mert önmagukkal tisztában vannak. 
Minden harc, így az élet harca is 
a bizonytalanság bélyegét viseli 
magán. Ott szintén csak kezdemé
nyezni kell. Ez mindég az erős joga 
marad.

Azért hát befelé a tekintettel! 
Az erő onnan jő, de csak akkor, 
ha azt idejében felismerjük és ki
fejlesztjük. Azt megítélni, hogy mi 
és hol lakozik bennünk: legyen az 
első feladatunk. A többit megszabni 
már könnyű lesz.

Ö n lea la eso n y ítá s .
Irta: vitéz Raics Károly tábornok.

Leglőbb gondunk a Harangszó fenntartása legyen!
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Ez a felemelkedés útja, mely a 
dicsőség felé vezet; ellenkezője az 
önlealacsonyitás, mely tovább visz 
bennünket a lejtőn a pusztulásba.

Egyfelől tehát a munka és a 
küzdelem, másfelől az önérdek és 
a jólét utáni törekvés. Az ecsetelt 
kilátások mellett nem lehet kétsé
ges a választás, ha magyar szív 
és lélekre bízzuk azt.

Jókai apjának családi 
bibliája.
Ir ta : Sincerus.

A nagy költő buzgó református 
családból született és hű protestáns 
lélek volt. Azért kiáltott reá kigyót, 
békát egy Jablonkay Gábor nevű 
jezsuita már a múlt évben a „Ma
gyar Kultúra“ című hírhedt jezsuita 
folyóiratban. Egy ilyen lap meri a 
magyar kultúra nevét bitorolni, mi
dőn Jókait, a nemzet büszkeségét 
vallásgunyolónak, hitetlennek, az 
érzéki gyönyörűség rabjának és 
minden egyéb rossznak teszi meg. 
Ha rajta áll, Jókai regényeit az 
indexre (a tiltott könyvek jegyzé
kébe) iktatja. És kérdés, szabad 
lesz-e még ezután a kongregációs 
kisasszonyoknak és urfiaknak Jó
kait olvasni? Mert hát nagy bűn 
az a vakbuzgók szemében, ha va
laki protestáns. Nekünk pedig leg
nagyobb büszkeségünk, hogy Petőfi 
után Jókait is ünnepelhetjük. Bi
zony ezek szereznek a magyar 
névnek becsületet az egész művelt 
világon és nem a jezsuiták. Sze
gény magyar kultúra az, melyet 
jezsuiták szerkesztenek!

Már Mikszáth Kálmán is említi 
(íme, megint egy lutheránus, majd 
leszámol vele Jablonkay!) Jókai
nak kétkötetes életrajzában a csa
ládnak kapcsos bibliáját, melynek 
első lapjára írta a költő apja a fon
tosabb családi bejegyzéseket. Ősi 
szokás ez a protestánsoknál. Özv. 
Hegedűs Sándorné kegyelmes asz- 
szonynak, mint közeli rokonnak 
birtokában volt ez a biblia s egyik 
napilapunk már 1903. megemléke
zett róla, mikor Jókai születésnap
ját kellett helyreigazítani. A lexi
konok ugyanis február 19-ét írták 
annak s a kapcsos családi bibliá
ból derült ki először, hogy a költő 
egy nappal korábban, február 18-án 
született.

íme néhány feljegyzés a neve
zetes bibliából, melyeket az apa,

HARANQSZÓ.

Ásvai Jókay József komáromi pró
kátor írt be sajátkezüleg:

„ 7 812-ik Esztendőbe 14-a Auguszti 
léptem Házassági életre én Ásvai Jó
kay Joseff nemes Pulay Mária szűz
zel. “ (A költő édes anyja Pulay 
Dávid banai birtokosnak a leánya 
volt. Igen erélyes asszony a szelid- 
lelkű férj mellett. Ezért Komárom
ban tréfásan „Jókayné uram“-nak 
szokták nevezgetni.)

Károly, Eszter és Lajos nevű 
gyermekeik születési bejegyzése

Látomás.
Porzik az út messze-messze, 
Hegykoszorúk tetejébe'.
FelKavarja égig a szé l. . .  
ítélet j ő . . . erről beszél.
Igazságnak kardja villan,
Nyomába' a föld megdobban.
Jajt párázik az éj köde.
Megmozdul a föld göröngye.

Amíg nézem, amíg várom,
Zengő kürtnek szavát hallom.

Cikázzon a villám szerte az éjbe,
Mely annyi könnyet és bánatot takar; 
Tomboló viharban harsona zengjen : 
Nyíljatok koporsók, támadj fel magyar! 
Berkeid csendjét gyalázat dúlta fel. 
Gyermeked, unokád csörgő láncú rab, — 
Fulladjon a gazság habzó vérpatakba 
S  ez ítélet fölött álljon meg a nap I 
Zúgjon a zivatar, dörögjön az ég 
És boruljon lángba az egész világ.
Arató kezében ne pengjen a sarló, 
Zengjenek harci dalt millió kaszák! 
Villogjon a fegyver, csattogjon a kard, 
Tűzeső hulljon a lángvihar után! 
Szakadjon széjjel minden sötét felhő. . . 
Nem lesz a magyar koldus rab e hazán. 
Bömbölő vihar bilincseket törjön, 
Bélce-papirját tépje darabokrai 
Kárpátok bércén zendüljön a Hymnuszl — 
Pusztuljon Trianon pokoli rongya.
Altató dajka indulót daloljon;
Csengjen Jel ajakán a Nem-Nem-Soha! 
Hirdesse ég, föld szerte a világba:
Nincsen csonka-magyar, nincsen rab-haza!

Rezgő könnycseppen át a jövendőt látom. — 
Sürü, sötét éjben hajnalpírját várom, 
Gunyhatárfák tövén fellobbanó lángot, 
Letiport mezőkön fakadó virágot.

M AGASSY SÁNDOR.

után egy szomorú sor is olvasható 
még az első lapon :

„Ezen kedves fiú  (Lajos) meghalt 
deczember 16. 1820. “ Egy második 
Lajos nevű fiuk is elhalt 1824-ben 
egy éves korában. Ezután követ
kezik a biblia lapján a nagy dá
tum :

„1825. február 18-án született f i 
unk, 20-án megkereszteltetett Móritz- 
nak. “ Az apa kedvenc hősének, 
gróf Benyovszky Móricnak tisztele

1*)25. március IS.

téré adták a kis fiúnak ezt a ne
vet. A keresztelő lelkész nagytiszt. 
Csepy Mihály uram volt s a 16 
koma között a Konkoly-Thege, 
Beöthy, Tuba, Czike, Takó, Ben- 
kovics stb. neveket találjuk.

Az apa igen buzgó vallásos lé
lek volt, minden reggel buzgón 
imádkozott Szikszai György isme
retes, kedvelt imádságoskönyvéből. 
Jellemző rá nézve, hogy a refor
máció háromszázados jubileumának 
emlékét is családi bibliájában örö
kítette meg. Erről 1817. a követ
kezőket jegyezte b e :

„A reformátiónak jóltevő áldott 
fénye feltetszett 1517-ik Esztendő
ben, melynek harmadik százados 
ünnepe Komárom városában az 
Isten eránt való háladatos buzgó- 
sággal innepeltetvén, predikatiót 
mondott ez idő szerint nagytudo- 
m ányú komáromi Ref. Prédikátor, 
Tiszteletes Kolmár Jósef ú r ; a szent 
Letzkét vette Jelenések könyve 3- 
dik R. 7-ik versétől fogva a 13-ikig, 
igen ditső és jeles predikátió volt, 
én magam is jelen voltam és tel- 
lyes szívbéli örömmel hallgattam. 
— Ekkor egyesültek összve Német
országban a két különböző szer- 
tartású Protestáns felek; adja a 
Mindenható és okos Teremtéseiben 
gyönyörködő Úr Isten, hogy a kö
vetkező százados ünnepét a boldog 
Reformatiónak minden keresztyén 
és még most különböző Felek 
együtt és egyforma czélú örömmel 
ünnepeljék, sőt még a most Pogá- 
nyi setétségben üllőkön is könyö
rüljön az Egek Ura és küldje hoz- 
zájok az ő Mennyei világosságának 
meggyujtott lobogó fáklyáját. — 
Irám  Komárom, 1817-ik Észtbe De
czember Hónapban. — Ásvay Jó
kay  Jósef, ez idő szerint Hites 
Prókátor és Fiscalis.“

íme, ily kegyes protestáns lélek 
volt Jókai atyja, nem csoda, hogy 
fiát is vallásos szellemben nevelte. 
Az elemi iskola elvégzése után a 
német szó kedvéért a pozsonyi 
evangélikus lyceumba vitte a kis 
Móricot, ahol két évig tanult. Schrő- 
er Tóbiás volt a professzora. Egy 
másik tanárnál, Zsigmcmdy Sámuel 
evang. professzornál volt cserében 
és a Szél-utcában lakott. Helyette 
pedig a tanár úr Gusztáv fiát ad
ták Jókayék házába magyar szóra. 
Igen megszerette a Zsigmondy 
lutheránus családot. Még ötven év 
múlva is Zsigmondy Vilmos mellett 
szokott ülni a régi országházban.

Mikszáth úgy véli, hogy Pozsony-
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ban a luthei’ánus diákok „hosszú 
formátlan kabátjaikkal“, a pozsonyi 
theológus „noha ez is egy speci
alitás“ és a felvidéki tót papok 
nem kötötték le Jókai érdeklődé
sét; egyik typus sem jelenik meg 
később abban az óriás rajában az 
alakoknak, melyeket leikéből elő
húzott. De az evang. istentisztelet 
mégis ott élt Jókai emlékezetében. 
Mutatja ezt „A lőcsei fehér asszony“ 
regénye, melyben a lőcsei isten
tiszteleten az „Erős várnak“ Luther 
énekének hatását írja le igen élén
ken.

Evangélikus híveink közül kü
lönösen Ihász Lajos dunántúli fel
ügyelő volt nagy tisztelője Jókai
nak. Feleséget is ebből a családból 
választott s Jókai Ihász Miklóst 
tette meg örökösének.

A magyar lélek.
Jánossy Gábor, árvaszéki elnöknek, 
a szombathelyi Protestáns-Kör elnö
kének a kör irodalmi és művészeti 

estélyén elmondott beszédéből.
Beteg, nagyon beteg a magyar 

lé’ek, beteg és szomorú.
Látjuk, tudjuk, érezzük valam eny- 

nyien. G yógyítsuk meg hát, élesztges
sük, költögessük. oszlassuk el ború já t 
a szeretet m unkájával és' a m unka 
szeretetével, v illanyoziuk  meg a  h a 
lálos m agyar lelket az irodalom , a 
művészet es költészet tüzes sz ik rá já
val, hogy felébredjen benne a szuny- 
nyadó őserő és feltámadván d iadal
maskodjék a h a lá lo n  és poklokon. . . 
hogy feltám assza ezt a porba sú jto tt 
nemzetet a m ag y a r lélek ősereje h a 
lottaiból és m egváltsa  a szolgaságból 
a  szabadságnak, a  halálból az őrök 
életnek.

Gyulai Pál a magyar kritika és 
széppróza atyamestere mondja Ka
zinczy fölött tartott gyönyörű emlék- 
beszédében a következőke!: »Nemzeti 
ünnepeink ritkán lehetnek el a bús
komorság egy egy árnya, a fájdalom 
egy-egy hangja nélkül. Még lakomá
inknál is, midőn az öröm telt pohara 
cseng kezünkben s megrendülnek 
sírva vigadó dallamaink, egy egy tit
kos könny szökken szemünkbe s egy- 
egy önkénytelen sóhaj rebben el ajka
inkról. *

Ma egy porig alázott nemzet nap
nap után a búskomorság felhőivel 
az arcán, a fájdalom egész viharával 
a szívében halad előre a Golgotha
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utján ; nemcsak nemzeti ünnepeinken, 
nemcsak lakomáinkon, de hétköznapi 
munkánkban is megtelnek a szemeink 
a hazafi bánat könnyeivel s a pró
fétával felsóhajtva mondjuk: »Emlé
kezzél meg Uram arról, ami esett 
mirajtunk, tekints reánk és lásd meg 
a mi gyalázatunkat.«

A 18 ik század közepét ezekkel a 
megrázó tacitusi szavakkal jellemzi 
Gyulai: »Még nem ismerjük eléggé 
a kort. mert nem akadt Tacitusa, de 
amit ismerünk is, elég arra, hogy 
mély szégyent és fájdalmat érezzünk. 
A Berzsenyi fettentó ódája az utolsó 
betűig illik e korra: A csapások leg
nagyobbika súlyosodott reánk, önér
zetünket vesztettük el, méltóságunkról 
feledkeztünk meg, elaljasodtunk. E 
kimerült és tehetetlen korban a szel
lem elvesztette rugalmasságát, a haza- 
fiság kötelességének nemcsak érzetét, 
hanem még fogalmát is. A közélet 
egy nagy temetővé vált, hol minden 
nap egy-egy jogot, egy reményt és 
egy egész jövendőt zártunk síiba.«

Első virágok.
Hófehér a szirma: — mint a gyermek lelke, 
Napsugár csókjától — aranyszin a kelyhe. 
Erdövilágában van az ö világa
— Tavasz rezdülését, hol epedve várja. 
Avartakaróját alighogy leveti
— Ibolyatestvérét mosolygva öleli:
Életének vége . . .  Mint fehér álmokat
— Zokogva siratjuk gyors elmúlásukat. . .

HUDY ILONA.

Erről a korszakról írja Kölcsey i s : 
»Völgyben ül a gyáva kor s őse 
saslakára — szédeleg, ha néha fel
pillant«.

Hát a mai korról, a gyászos és 
fekete magyar jelenről, ennek a vérző 
országnak, ennek a porig alázott 
nemzetnek a közszelleméről mit frna 
ma, vagy mit irand egy későbbi kor 
Tacitusa vagy Gyulaija? Ajkunkon 
a nemzeti hiszekegy szent vallástéte- 
lével, a nem, nem, soha egetostromló 
jelszavával, — nem feledkezünk-e 
meg, nem feledkeznek meg e nemzet 
vezérei, kicsinyje — nagyja — a 
próféta tanításáról: »Legyetek pedig 
valóban megtartói az Igének és ne 
legyetek csak hallgatói, nehogy meg
csaljátok magatokat.

A hazáját sirató, a magyar jelent 
gyá zolő és a magyar jövőn busongó 
hazafilélek hová meneküljön szörnyű 
tusakodásában és megpróbáltatásá
ban, hol keressen meghyugvást, perc
nyi pihenést a ma ezer gondja, baja,
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megpróbáltatása között, a szociális 
forrongás és a közéleti tülekedés sivár 
jelenségei között, — hanem az Isten 
országának szolgálatában álló iroda
lom, a költészet és művészetek vilá
gában, tiszta légkörében ? Ide vezet
nek el bennünket a mi illusztris 
vendégeink: Pékár Gyula, a Petőfi- 
Társasag s a magyar Luther Társaság 
elnöke, a mai magyar irodalom ki
tűnősége és művészvendégeink.

Az én gyönge gyarló szavammal, 
de ideálokért dobogó öreg szívem 
ifjú lelkesedésével köszöntöm őt, a 
minden izében magyar irőt, amikor 
a mi örökéletü Jókaink centennáriu- 
mán hirdeti nekünk a magyar teremtő 
erő, a magyar nyelv, a magyar lélek 
elpusztíthatatlanságát, a haza és nem
zet halhatatlanságát.

A velünk érző baráti szív.
Zsidókhoz irt 1. 4.i& .Mert 

nem oly főpapunk van, aki 
nem tudna megindulni gyar
lóságainkon . . . “

A mi Urunk Jézusunknak éleiében 
alig van még egy olyan vonás, mely 
reánk nagyobb vigasztalással hatna, 
mint bensőséges együttérzése az em
ber fájdalmaival és nyomorúságával. 
Gondoljunk csak arra, mennyire a 
szívén viseite minden testi nyomorú
ságunkat, mennyire együtt sírt a 
sírókkal. Gondoljunk csak arra, meny
nyire felébredt mélységes részvéte 
már a bűnösök megpillantására is. 
Itt a bűnös a maga eltévelyedésében 
és gyengeségében : ». . .  és Jézus 
rátekintett Péterre« ; ott a bűnös a 
maga elvakultságában: ». . .  és Jézus 
látván a várost, sírt azon« ; amott 
a bűnös a maga tudatlanságában: 
»Atyám ! bocsásd meg nékik« . . .

Óh I nékünk talán nincsen szüksé
günk egy ilyen velünk együttérző 
baráti sz ív re? ... És őbenne nincs 
nékünk is nagy főpapunk, aki meg
indul a mi gyarlóságainkon ? . . .  És 
vájjon honnet ran a Jézus szívének 
ez a részvéte, hisz nálunk, emberek
nél milyen gyakori, hogy az egyik 
alig érez iészvétet a másik iránt! A 
gazdag érzéketlen a szegénnyel szem
ben ; a szerencsés dehogy érez rész
vétet a szerencsétlennel szemben, 
mert ők nem tudják: mit érez a szív 
az életnek szenvedései és kisértései 
között. De Jézus tudja, mert ó maga 
is keresztülment mindazokon. Ö is
meri a kisértések égető tüzét; ismeri
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az egyedüllét vigasztalan elhagyatott- 
ságát; átélte az drát, amikor minden 
egymásután összeomlik, és a lélek 
fájdalmak és szenvedések közt ver
gődik. Ami nékünk aggasztó, az ót 
is aggasztotta; mindent átélt, hogy 
abban, amit ö elszenvedett és ami
ben megkisértetett, segítségére legyen 
azoknak, akik majd azután kisértet
nek meg!

„Hogyha sújtol fájdalom 
Vesztett öröm omladékán,
S bánat könnyét hullatom 
Elhagyottan bús éjszakán;
Ha erőm fogy a harcon: 
jézus te légy én pajzsom.“

Németből: N. M.

A Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság Szegeden.

Március 1. Ezt a ragyogó kedves napot 
soha nem feledheti el egyetlen szegedi 
protestáns sem. Tavaszi langy vasárnap, 
amikor láttuk a lángok lobogását, éreztük 
a lelkek ébredését. Izgalmas hetek, előké
születnek dolgos napjai mind mind elfelej
tődnek s csak őröm ujjorigása dobogtatta 
a szíveket, amikor szombaton este 8 órakor 
lihegve befutott Szeged állomásra a buda
pesti gyors. Pár perc telt el s már felhang
zott Bakó László ref. lelkész üdvözlő be
széde. Nyomban utána az evangélikus 
lelkész Tátrai Károly köszöntötte a vendé
geket. Ifjú Paraszkay Gyula az evangélikus 
egyetemi hallgatók, Veress István a ref. 
egyetemisták, Fodor Jenő városi tanácsnok 
a város, Nagy Ferenc ref. ezredes és Am- 
bróy Árpád ev. alezredes a katonaság ne
vében köszöntötték a vendégeket. Boldog 
kézszorítások után a kiküldöttek a vendég
látó családokhoz hajtattak csöndes éjsza
kára. Felvirradt a nagy nap Zsúfolt temp
lomok várták a püspök-igehirdetőket. Az 
ev. templomban Kapi Bála püspök a temp
lom tisztítás története alapján a lélek tisz
tításáról beszélt, a ref. templomban Soltész 
Elemér prot. tábori püspök a mustármag 
példázatát fejtegette. A templomból a Bel
városi Mozgószínházba tóda t a tömeg, 
ahol délelőtt 11 órakor a Protestáns Iro
dalmi Társaság matinéja kezdődött. Mint
egy 700 ember helyezkedett el az óriási 
teremben nyitott füllel, készséges lélekkel. 
Megnyitói mondott dr. Kolozsváry Bá int 
egyet, tanár hangsúlyozva azt, hogy a ma
gyar irodalomban a protestánsok vezetnek. 
Dr Vöröss Nándor ref. lelkész Schumann : 
Sonate op. 22. zongorajátéka előzte meg 
Kapi Béla ragyogó előadását, amelyet a 
város polgármestere és a főispán is meg
hallgatott. A nemzet problémáját fejtegette, 
amely közép helyen áll a kél szélsőség az 
internationa izmus és a sovinizmus között. 
A nemzet: reális igazság, ^ameiy sohasem 
születik, de örökké fejlődik, a közös ide
álokért való lelkesedés viszi, olyan fokra, 
hogy milliók vágyának és akaratának meg
felelően hozhat törvényeket és építhet al
kotmányt. A haza nemcsak szülőfö d, mun
katér és sirgödör, hanem milliók lelkese
dése a közös szebb jövőért. Mi magyarok 
csak ünneplő nemzet vagyunk és csupán 

* színes emiekekkei helyettesítjük a cselek
vést. A múlt tradícióit nemcsak megbecsülni

kell, hanem tovább is építeni. Nincs olyan 
nagy ember, aki azt mondhatná: „Fölötte 
állok a népnek, azt teszek, amit akarok. 
Viszont nincs olyan törpe ember sem, aki
nek munkájára szükség ne lenn.“ Baj az, 
hogy sokan a tömegek vállán emelkednek 
fölfelé, de nem akarnak hősök lenni, akik 
saját vállukon vinnék a nemzetet fölfelé a 
dicsőség bércormára. Kapi Béla püspök 
azzal a kívánsággal fejezte be a többszö
rös tapsokkal és nagy tetszéssel fogadott 
előadást, hogy szűnjenek meg a pártosko
dások, legyünk igazi hazafiak, akik félik 
az Istent és szeretik egymást. Ezután Vass 
Manci ev. operaénekesnő Hubay: Cremo- 
nai hegedüs-éból énekelt nagy sikerrel. 
Gróf Bánffy Miklós „A császár titka“ c. 
hún novelláját olvasta fel. Majd Mihó Ernő 
a budapesti Nemzeti Zenede tanára régi 
magyar dalokat énekelt, Szabó Margit ked
ves szavalatai után Soltész Elemér püspök 
bezárta a nagysikerű matinét. Délután 2 
órakor közebéd volt az ev. egyház felügye1 
főjénél. Kiss Ferenc min. tanácsosnál, ahol 
Kapi Béla püspök szép felköszöntőt mon
dott a női iéiekről. Délután 5 órakor a 
Tisza szálló nagytermébe 500 ember tódult, 
hogy résztvegyen a nagyszerű lelki élmé
nyeket nyújtó vallásos estélyen. Egyházi 
ének és ima u<án Mihó Ernő énekszámait 
élvezte a közönség, majd újból Kapi püs
pök tartott elragadó előadást a protestáns 
egyházak összetartásáról. — A protestán
sok felekezeti békességet akarnak és haj
landók még a katholikus egyházzal is együtt 
dolgozni, de saját önállóságukról nem 
mondhatnak le. A protestantizmus elvá
laszthatatlan a magyarságtól. A magyar 
nemzet életére négy évszázad állandó ige
hirdetése a sokezer protestáns paróchia 
példás családi élete kimondhatatlan hatást 
gyakorolt. A református kéz ráhajlik az 
evangélikus kézre, hogy a jövőt együtt épít
sék. A nagyhatású előadás után dr. Vörös 
Nándor zongorázott, Kendecsi Aranka szín- 
művésznő Lavotta dalokat énekelt, Soltész 
Elemér tábori püspök bibliamagyarázatot 
tartott. Az ünnepély végén dr. Györffy Ist
ván egyet, tanár, cserkészfőparancsnok 4 
öreg cserkészt avatott fej. — Es e 8 órakor 
60 terítékes bankett volt a Kass élteimé
ben, amelyen megjelentek a város, a ka
tonaság, a görög keleti és zsidó egyházak 
képviselői a római katholikusok kivételével. 
Gróf Bánffy Miklós elsőként köszöntötte 
fel a kormányzó öfőméltóságát. Kiss Fe
renc ev. egyházfelügyelő Kapi Bélára mint 
kiváló szónokra emelte poharát. A püspök 
hosszabb beszédben válaszolt. Türelmet
lennek lenni — mondotta — milliószor 
könnyebb, mint türelmesnek lenni, de ki
dolgozni minden egyháznak a maga egyé
niségét s ugyanakkor önmagán felülemel
kedni és megbecvülni mások meggyőződé
sét is, ez már valamivel nehezebb. Rosszul 
teszi mindenki, aki begubózik megcsomo- 
sodott elveibe, nem akar lépést taitani az 
idővel és nem nyújt segédkezet az együtt
működéshez. — A hangulatos vacsorán 
Tátrai Károly ev. lelkész a szegedi ref és 
ev. egyházak példás jóviszonyára, Bakó 
László ref lelkész Soltész Elemérre mon
dott pohárköszöntőt. A vendégek kedves 
emlékekkel eltelten hétfőn reggel utaztak 
el a budapesti gyorssal, miután Szegeden 
nagyszerű propagandát csináltak a magyar 
kultúrának és a felekezeti békének. Lán
gokat ü'iettek át a szivükből a szivünkbe 
s mi e füzeknél melegedünk és gyújtogat
juk a protestantizmus jövőjébe vetett hi
tünket. Tátrai Károly.
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B öjtb en .
Böjt I. vasárnapján az istentisztelet 

keretében ünnepélyesen megfogadták 
a csákvári evangélikusok lelkészük 
indítványára, hogy az idei böjti idő 
szakot úgy szentelik meg, hogy kü
lönös igyekezettel fognak vigyázni 
arra, hogy ajkukat károrriló szó, isten
káromló beszéd el ne hagyja.

Emberek vagyunk. Teli gyarlóság
gal Teli botlással. Teli bűnökkel. 
És már annyira teli, hogy észre sem 
vesszük, hogy »nem kellene ezeknek 
így lenni<. Egész természetesnek vesz- 
szük, hogyha felszabadul bennünk 
valamilyen formában az ördög, hát 
akkor meg kell adnunk »az ördögnek 
is, ami az ördögé.« A harag, az 
indulat, a szenvedélykitörések fel fel- 
űjulő periódasai már egész normális 
helyet kapnak lelki életünk háztartá
sában. S nemhogy megbotránkoznánk 
rajta, hanem egész természetesnek 
minősítve, engedjük őket szabad le
folyásuk útjára.

Óh nagyon is emberek vagyunk 
Nemhogy csirájában fojtanánk el 
mindazt, ami az Istenképmást meg- 
csűfolja bennünk, hanem még men
tegetni is tudjuk. Sőt nemcsak men
tegetjük, de jogosultnak találjuk. Sőt 
még — mint pl. a nemi élet eltéve
lyedéseinél — még egészségügyi 
követelménynek is minősítjük és or
vostudományi igazolást is tudunk 
adni a Bűnnek. Mert quod cupimus, 
eredi nus jibenter.

Annyira, hogy szinte már nem is 
tudjuk, hogy hol is kell megfogni, 
megkezdeni a munkát, hogy ha ezt 
a hosszú idő óta emberi eletüukbe 
bddegzett felfogást, állapotot meg- 
i karjuk változtatói.

Pedig valahol el kell kezdeni a 
munkát.

Annak az — emberi vonatkozás
ban társadalmi — intézménynek is, 
amelynek egyetlen társadalmi hivatása 
(a másik nagy hivatás mellett) az 
embernemesítás — az egyháznak is 
konkrété is mindig tenni keli valamit. 
Ha ez csak általánosságokban mozog 
s az elvont Bűn fogalmával dolgozik, 
akkor úgy jár, mint aki sokat markol 
és keveset fog.

A próba nem árt Kiváltkép külö
nös alkalmakkor. Ilyet kísérlett meg 
kezdet gyanánt a csákvári kisded 
egyház is a böjti időszakban. Hogy 
idővel végigmenjen ez emberi gyarló
ságok minden skáláján. Hogy az em
beriélek hárfáján minden bántó, hamis, 
bűnös hangot elnémítva, tiszta dal 
csendüljön bele az örökkévalóság



1925. március 15. HARANGSZÓ. 85

himnuszába, amikor egy-egy evangé
likus átlépi a Halál országának kü
szöbét.

Mi magyarok talán a világ leg- 
káromkodóbb népe vagyunk. Most, 
amikor talán majd sor kerül az isten- 
káromlás törvényes megtorlására is, 
mutassuk meg mi evangélikusok — 
de ne csak a böjti időszakban, az 
csak figyelemkoncentrálő — mutassuk 
meg országszerte, hogy egészen szép 
lehet az élet enélkül is.

S ha az egész világ úszik is az 
árral s el sem tudja képzelni az éle
tet ilyen »emberi*, »természetes*, 
»megérthető*, »menthető«, sőt »tudo
mányosan is indokolt* kilengések 
nélkül s ha a nagyvilág még »virtust* 
is csinál belőlük. — mi, az evangé
lium népe álljunk meg, vessük meg 
lábainkat az evangélium fundamen
tumán s legyünk mindannyian egy- 
egy segítő kéz azok felé, akik az 
örök halálba táncolnak körülöttünk 
a Bűn jazz band-jének nótájára.

Dr. Csengődy Lajos.

Nagy idők tanúja.
Nemes Luka Sámuel alszopori 

birtokos 84 éves korában elhunyt. 
Régi, törzsökös viharálló fa  dőlt ki 
a maradék magyarság pusztuló erde
jéből. Patriareha kort ért meg. Gyer
mekkori emlékei még a 48-as forra
dalomhoz fűződtek, s aggkorának 
utolsó napjai a szanálás vigasztalan 
idejére estek. Megtestesülése volt a 
régi táblabirói világ igazlelkű, nemes- 
szivű, melegen érző, puritán munkás, 
szorgalmas, becsületes emberének. Mint 
lelkes hazafi, példás családfő, s az 
evangélikus anyaszentegyháznak buz
gó, önfeláldozó híve is mintaképül 
szolgált.

Alszopor vidékének közszeretetben 
és tiszteletben állt, kedves, népszerű 
legendás jóságu — Kossuth apánkra 
emlékeztető, jellegzetes külsejű, örük- 
vidám öreg urnák emlékét hálás ke
gyelettel őrizzük.

Halálát özvegyén és kiterjedt ro
konságon kívül unokák és dédunokák 
légiója, köztük Vályi Nagy Géza m. 
kir. százados, az ismert költő neje is 
gyászolják.

Egy idősebb urinő elmenne házvezető
nőnek jobb családhoz, esetleg gyermekek 
mellé. Te'jes ellátást s jó bánásmódot kér 
fizetés nélkül. — C ím : Evang. lelkészi 
hivatal Székesfehérvár. í - s

Egy német katholikns püspök 
a Rómába zarándoklás ellen.
Amint a »Christliche Welt* című 

német keresztyén napilap írja, a rot- 
tenburgi katholikus püspök vissza
utasította a zarándoklás megszerve
zéséről szőlő rendeletet és pedig nem 
hitbeli közönyből, hanem józan nem
zeti meggondolásból kifolyólag. Meg
tiltotta, hogy kerületében a zarándok- 
lásra felhívják a híveket, mert szerinte 
a német nép jelenlegi nyomorúságos 
helyzetében nem engedheti meg ma
gának egy Rómába való utazás — 
legyen az bár zarándoklás is — fény
űzését.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T ! * )

Ébredő emberek.
Márc. 16 Öntudatos. II. Korinthus 13. s. 

Ha az alvó embernek az az első jellegze
tes sajátsága, hogy nincs öntudata, akkor 
az ébredés első ismertető jele az öntudat. 
Ismerem-e én magamat? Tudom-e, hogy 
miben áll az ember lényege, igazi méltó
sága ? Aki látja, hogy több az ember, mint 
csupán test, s az élet nem okvetlenül jó
lét, aki érzi, hogy örök élet után sóvárgó 
földi értékekkel ki nem elégíthető lelke 
van, . . .  az éb'cdezik.

Márc. 17. Nem hiszi, hogy él. Róma 7 . 
i4—sí. Az alvó ember azt hiszi, hogy él, az 
ébredő lélek azonban úgy érzi, hogy az az 
élet, amit folytat, nem méltó az élet nevére. 
Az öntudatra ébredt lélek bűntudatban je
lentkezik. Adjon hálát Istennek minden 
ember, aki érzi ezt a szent elégedetlensé
get. Itt kezdődik a lélek igazi ébredése, 
teljes öntudatra jutása, mert a bűntudat 
az igazi öntudat.

Márc. 18 Szereti a világosságot. János 
3.19-21. Amilyen ösztönszerűen keresi az 
álmos lélek a sötétséget, époly ösztönsze
rűen vonzódik az ébredő lélek a világos
ság után. Aki tudatára jut a sötétség bűn- 
szerző hatalmának, s a világosság, a titok 
és rejtegetés nélkül való élés bűnt legyőző 
erejének, aki látja, hogy a sötétséget és a 
titok lehetőségét csak saját vaksága miatt 
érzi a bűnös ember, de tulajdonképen 
akarva s nem akarva mindenképen körül
vesz minket az Isten ellenőrző tekintete, 
aki ezt a tekintetet nem a büntető rendőr, 
hanem a biztató Atya szemének érzi,. . .  
az ébredő ember.

Márc. 19. Nem holdkóros. Máté 6 . 24—34. 
Aki tudatára jutott igazi emberi méltósá
gának, az világosan meglátja, hogy bár
mennyire fontos is e földün az étel, ital s 
ruházat, van ennél elsőbbrendü szükséglet 
is. Mert mit használ az embernek, ha az 
egész világot megnyerné is, lelkében azon
ban kárt vall 1 Aki fölött elveszíti a vagyon 
vonzó hatalmát s aki életének külső körül
ményeit bizalommal meri letenni Isten ke
zébe, az . . .  ébredő ember.

Márc. 20. Erős ember. Róma 8.37.
*) A Harangszó szerkesztősége kéri mindazokat, 

akik e rovatot figyelemmel kisérik, vagy ennek alap
ján olvassák a bibliát, jelentsék be nevüket a a ro
vatra vonatkozó megjegyzéseiket, tapasztalataikat és 
kívánságaikat a szerkesztőségnek Szentgotthárdra.

Reggel Iegmunkabiróbb, legkitartóbb, leg
erősebb az ember. Akiben a szent elhatá
rozások nemcsak szép hangulatos álmok, 
melyeket szétkerget az élet, mint ködöt a 
napsugár, aki megfogta az Isten feléjenyuló, 
segíteni akaró kezét, aki elkezd diadalmas
kodni azon, ami eddig rajta diadalmasko
dott, az . . .  ébredő ember.

Márc. 21. Látja a láthatatlant. Zsidók
11.27. Az alvó embernek csak sejtései 
vannak a külvilágról, míg az ébrenlevő 
látja azt, ami az alvó számára láthatatlan. 
Mózes ereje abban gyökerezett, hogy szá
mára Isten olyan kézzelfogható valóság 
volt, akire rá lehet tenni egy népnek jöven
dőjét. Akinek tapasztalatai vannak az Isten 
valóságáról, aki az Isten igéjének való 
engedelmeskedés utján meggyőződhetett 
arról, hogy föltétlenül reábi;hatja magát az 
Úr vezetésére, az . . .  ébredő ember.

Márc. 22. Munkát keres. Máté 5 . 13— is. 
Az alvó ember tétlen, az ébredő munkát 
keres. Akinek, fölébredve az álomból, föl
ragyogott a Krisztus, aki a Golgotán meg
találta bűnei bocsánatát, annak szent bol
dogságban ragyog fel az arca, amit nem 
tud elrejteni, de nem is akar, amit világgá 
szeretne kiáltani, hogy minden alvó fel
serkenjen, a hálái karmaiból kiszakaduljon 
s eljusson az ébrenlét boldogságára, aki 
keresi s megtalálja, hogy hol lehet munka
társa Istennek, az . . .  fölébredt ember.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Megdöbbentő adatok jöttek nyilvá

nosságra a magyar leányokkal űzött 
kereskedelemről a nőkkel és gyerme
kekkel űzött kereskedelem elnyomására 
létesített nemzetközi egyezmény be
cikkelyezéséről szóló törvényjavaslat 
tárgyalása alkalmával. Mózer Ernő 
előadó képviselő mutatott rá a szomorú 
tényre, mely szerint minden korban 
megvolt ezt a  gya lá za to s  b ű n , de 
soha olyan nagy mértékben nem dü
höngött, mint épen napjainkban. Szo
morú, hogy már a háború előtt is 
Oroszország és Románia után Ma
gyarország vezetett e téren. Százával 
viszik ki a fiatal magyar leányokat 
a külföldre.

A kulturállamok közül Hollandia 
és Svájc már 1871-ben igyekeztek 
szembeszállni ezzel a fenyegető bajjal. 
A példát követve Anglia, majd Német
ország, az angol, illetve német leányok 
exportját a minimumra csökkentette.

A háború rendkívül nagy mérték
ben elősegítette a leánykereskedők 
súlyos üzelmeit. A vengerkák száma 
a külföldön megszaporodott. Egy vi
lágjárt hazánkfia szerint Trieszttől 
kezdve, mely a külföldre csábított nők 
első stációja, Délafrikában, Ausztrá
liában, Délamerikában, Keletázsidban, 
Elöindiában m in d e n ü tt  m a g y a r  
n ő k r e  lehet akadni.

Akinek van füle a hallásra, hallja.. •
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H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyűlés legutóbb el
fogadta a polgári perrendet módosító, a 
leánykereskedelem elleni nemze'közi szer
ződésről, az ügyvédi gyám- és nyugdíj
intézetről, a mezőgazdasági munkára al
kalmazható gyermekek minimális korhatá
ráról szóló törvényjavaslatokat. — Csik 
József szóvá tette Ha ler István elleni sajtó
támadásokat. Haller István volt kultusz- 
miniszter egyes sajtóorgánumok híradása 
szerint a kultuszminisztériumnak eladott 
volna 500 millió korona értékű fát iskolai 
fűtések céljaira. A pénzt felvette, a fát 
azonban nem szállította. — Hegyeshalmy 
volt miniszter 62 éves korában meghalt.

Gróf Bethlen az elmúlt vasárnap a bu
dai Vigadóban rendezett népgyűlésen ki
nyilatkoztatta, hogy az ő szemében a zsidó
kérdés nem világnézeti kérdés. „Én nem 
ismerhetem el azt, hogy az én keresztyén 
világnézetem üldözést parancsoljon bármi
vel szemben. Ha zsidók követik el a bű
nöket, meg kell fegyelmezni őket, de nem 
azért, mert zsidók, hanem azért, mert bűnt 
követtek el. És ha keresztyének követik el 
a bűnt, akkor nem szabad felmenteni őket 
azért, mert keresztyének és semmi egye
bek.* — Pesten az Aréna úti Népszálló
ban Homonay nemzetgyűlési képviselő be
számolót tartott, mely alkalommal Vass 
József népjóléti miniszter is felszólalt. Be
szédében többek között a következőket 
mondotta: „elérkeztünk odáig, hogy nem 
értünk többet egyeí azokkal, akikkel 1920- 
ban egy programm, egy célkilüzés alapján 
szövetkeztünk.“

Ausztriában az arany vitézségi érem 
tulajdonosainak országos gyűjtésből nem
zed ajándékot adnak.

A cseh kormány és a vatikán közöti 
nézeteltérések támadtak az úgynevezett 
cseh ünnepek miatt. A cseh kormány 
ugyanis szeptember 28 ikát Húsz János 
emlékének kívánja megünnepelni és ezt a 
tényt a pápa hadüzenetnek vette.

A román hadsereg tisztjei a repü őgép- 
pane.ma ügyből kifolyólag egy becsület- 
ügyi választmányi ü ésen a trónörökös el
len foglaltak állást.

Belgiádban nagy botrányok között tar
totta elsó ülését a szerb szkupstina.

A kisántánt március havi konferenciá
ján foglalkozni kíván a magyar legitimista 
mozgalommal.

A volt albán külügyminisztert meg
ölték.

Kemál basa csapatai megverték a fel
kelő kurdokat.

Németországban országos gyászkere
tek között temették el Eoert birodalmi 
elnököt Heidelbergben.

Belgiumban a kamarát feloszlatták. Az 
uj választásokat április 5-ére tűzték ki.

Angliában Chamberlain beszéde alatt 
a munkáspárt elhagyta az üléstermet.

Amerikában az uj elnök most lépett 
ünnepélyesen hivatalába. Székfoglaló be
szédében többek között hangsúlyozta, hogy 
a béke egyik legnagyobb veszélye ma ab
ban a gazdasági nyomásban van, mely alatt 
az emberek szenvednek- Amerika köteles
ségének tartja, hogy ennek a nyomásnak 
a felszabadításában közreműködjék.

Gözöit bükkfa-hálószobák, székek gyö- 
nvörü kivitelben, gyári áron, csakis nagy
ban PLANTA FAÁRUGYÁR R. T. Buda
pest, VII., Dob-u. 90. 1—2

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i életből.
Ö tvenszázalékos utazási ked

vezm ény a budapesti tenyész
á lla tvásárra . Az országos magyar 
gazdasági egyesület által március
21—22. között rendezendő és díjazás
sal egybekötött országos tenyészállat- 
kiállításra és vásárra, oly nagy szám
ban futottak be a bejelentések, hogy 
számos bejelentést vissza kellett uta
sítani A kiállításra összesen 512 
szarvasmarhát, 1202 drb. sertést, 
1006 drb. juhot, több mint 400 barom
fit és 160 hazinyuiat jelentettek be. 
Az idei tenyészállatvásár gazdag 
anyaga képet fog nyújtani az ország 
állattenyésztésének szép fejlődéséről. 
Ma már Csonkamagyarország több 
tenyészállatot tud kiállítani, mint a 
békebeli régi Magyarország. Nagy 
érdeklődéssel tekintenek a gazdasági 
gépkiállításra is, amelyen gazdasági 
gépgyárak mutatják be legújabb gyárt
mányaikat. A kiállításra felutazó kö
zönség részére a kereskedelemügyi 
miniszter 50 százalékos kedvezményt 
engedélyezett.

H A R A N G S Z Ó .

Oculi.
Ep. 25. zsoltár.

A böjt III. vasárnapjának régi neve: 
O c u li...  „az én szem im“ a 25. zsolt. 
15. versének kezdő szavai után, mellyel az 
istentisztelet megkezdődött. Általában ez a 
zsoltár Dávidnak buzgó könyörgését foglalja 
magában, mellyel ö az Istennek kegyelméért, 
szeretetéért, szabadítdsáért esedezik. A ki 
pedig ilyen javak után vágyódik, annak 
szemeit fel kell emelni a magasba, ahonnan 
jő  a segítség. _____

„ H ű  m in d h a lá l ig “ c ím ű  e l
beszé lésünk  végé t la p u n k  le g 
közelebbi s zá m á b a n  hozzuk.

Dr. Gyurátz Ferenc ny püspök „Hét
köznapi imakönyv“-e Kis Tivadar papai 
könyvkereskedő kiadásában március végére 
megjelenik. A könyv 8 hétre szóló köznapi 
reggeli és 4 hétre szóló esli, ezenkívül 6 
vailásos estélyt megnyitó es bezáró tem p
lomi imát foglal magában. Ára fűzve 56.000 
K, vászonba 84 000 K lesz.

Egyúttal örömmel jelenthetjük az evan
gélikus imádkozó közönségnek, hogy Gyu
rátz Ferenc dr. nyug. püspök kedvelt 
imakönyve a „Lelki-vezér“ április végével 
ugyancsak Kis Tivadar pápai könyvkeres
kedő kiadásában újból meg fog jelenni. 
Ára vászonba kötve 49 000 K lesz.

Esperes-iktatás. Lélekemelő szép ün
nepély keretében iktatták hivatalába márc. 
hó 4-en, Balassagyarmaton a nógrádi evang. 
egyházmegye újonnan megválasztott alespe- 
resét: Kardos Gyula balassagyarmati lel
készt. Az ünnepélyes közgyűlésén Mihalo- 
vics Samu főesperes és Okolicsányi Gyula

esperességi felügyelő elnököltek s jelen volt 
Kiss István a dunáninneni evang. egyház- 
kerület püspöke is. valamint dr. Sztra- 
nyovszky Sándor főispánnal az élén az 
összes vármegyei és állami hivatalok főnökei, 
a katonai tisztikar és az államrendőrség 
vezetői. Mihalovics Samu klasszikus iktató 
beszédet mondott, mire a megválasztott 
letette a hivatalos esküt, majd megtartotta 
nagyhatású székfoglaló beszédét. Az ünne
pély végén a város különféle testületéi 
ünnepelték az újonnan beiktatott ale-perest 
kü döttségeik élén.

Celldömölk. Az evang. ifjúsági egyesü
let műkedvelő gárdája febr. 21-én színre 
hozta Herczeg Ferenc „Dolovai nábob 
leánya“ című színművet. A színdarab ren
dezése Váral'yay István érdeme, aki fáradt
ságot nem ismerve mindent elkövetett, hogy 
a színmű előadása az egyletre nézve teljes 
erkölcsi és anyagi sikerrel járjon.

Dombóvár. Jól látogatott vallásos estély 
volt Dombóvárait böjt első vasárnapján, 
mely alkalommal Geyer Zoltán pécsi hit
oktató lelkész tartott érdekfeszítő előadást 
„Passiói képek és legendák“ címen. Az 
előadás keretét a gyü’ekezeti közéneken 
kívül Rüll Julia polg. isk. tanuló és Hoffmann 
Ernő helyi lelkész szavalatai, valamint a 
tél folyamán Bauer Henrik gyülekezeti 
kántor vezetése alatt megalakult gyülekezeti 
vegyeskar által előadott két ének: „Várjad 
óh én lelkem" és „Ki Jézus keresztjére 
hittel néz fel“ adták. A befolyt 227.500 K 
offertórium az énekkar kiadásainak fede
zésére szolgál.

Veszprém. A beálló böjti időszakkal 
megkezdődtek a vasárnap esti lithurgikus 
istentiszteletek. Az első ilyen böjti isten
tiszteleten Horváth Sándor várpalotai lel
kész mondott lélekbemarkoló böjti beszédet. 
E böjti esti istentiszteletek offertóriumai a 
létesítendő orgonaaiapra vannak szánva. 
Ugyanis a gyű ekezet orgonája kb. száz 
éves e3 hovatovább használhatatlan. A 
Nemzeti Hitelintézet Veszprémi Fiókja e 
célra 250.000 K-t adományozott. A város 
adománya ugyanerre 1 millió K.

Bakonyszentlászló. Folyó évi február
22- éu adták át magasztos hivatásának szép 
ünnepség keretében az új harangot, mely 
Horváth Lajos amerikai hívünknek 300 
dolláros adományából készü t. A harang
avatási ünnepségről részletesebben lapunk 
legközelebbi szamában fogunk megemlé
kezni.

Székesfehérvárott gyülekezeti szeretet- 
vendégség volt febr. 1-én férfiak számára, 
mely alkalommal Köhler Jenő egyházfel
ügyelő beszélt a gyülekezeti munkapro
gramról, Qáncs Aladár lelkész pedig „Mi 
a sok?“ c elbeszélését olvasta fel. Befeje
zésül bibliamagyarázat volt Fíiippi 2 . »—ío. 
alapján a Jézus előtt való gyakorlati meg
hódolásról. Másnap az ifjúság számára volt 
szeretetvend gség. — Február 15-én volt 
a gyülekezet évi közgyűlése, melyen a 
ternplomépítés ügyének e.ősegitésére 10°/o- 
os pótadó kivetése, továbbá a gyülekezet 
volt lelkészének, n. Gáncs Jenő síremléké
nek felállítása határoztatok. Ugyanaznap 
tartotta közgyűlésit a Nőegylet és Zsu- 
zsanna-leányegyesület, különös hálával em
lékezvén meg Akóts Jánosne ajándékáról, 
ki a múlt ősszel a templom benyiió függö
nyét készíttette 3,50 .000 K értékben. — 
Febr. 22 én az az öröme volt a gyüleke
zetnek, hogy egyik fia, Berger Lajos, mint 
újonnan felavatott, egyébként szentgotthárdi 
segédlelkész végezte templomában ezúttal 
az első teljes istentiszteletét. — Febr. 24-én
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Pauer Irma diakonissza főnöknő volt a 
gyülekezet bibliaköreinek vendége, Lukács 
10 88—42. alapján tartván igen komoly 
bibliaórát a Mária- és a Mártha-lelkékről. 
— Böjt hat vasárnapján esti istentisztele
teken evangelizáló igehirdetés folyik e cí
men : „Az ó embertől az új emberig“.

Hántán febr. 21-én volt vallásos estély, 
mely alkalomból „Az eredményes imádko
zás“ címen Szenthe Károly postafőtanácsos 
tartott felolvasást. Az estélyen részint ha
tásos szavalataikkal, részint szép énekkel 
közreműködtek: Szakái István cipész mes
ter, Farkas István községbiró, Ormossi 
Lenke, Baranya Júlia, Takács Róza és 
Korodi Róza. A dalárda „Hogyne dicsérném 
az Istent“ énekelte el nagy hatással. Az 
oltári szolgálatot Sokoray Bálint végezte. 
Az estély 324 250 kor. offertóriumot ered
ményezett.

Kisbér. Febr. 22-én szép számú evang, 
ref. és kath. vallásu közönség előtt folyt 
le a vallásos délután. A felolvasást e helyütt 
is Szenthe Károly postafőtanácsos tartotta : 
„Az Isten iránt érzett boldogító szeretettről. 
A hántai vallásos estély közreműködöttein 
kívül Kisbéren szólót énekelt Geyer Erzsiké 
tanítónő, míg Szigeti Imre tisztviselő sza
valt. Az offertórium itt 195 659 K-t ered
ményezett.

Kathreiner

Kneipp Maláta Kávé

Sárvár. Az evang. leányegylet, mely 
fennállása óta már igen sokszor tanujelét 
adta egyházias buzgóságának, babérai szá
mát ismét növelte. Folyó évi jan 31-én és 
febr. 2-án óriási sikerre! „Süt a nap“ című 
színmüvet adta elő. Az előadás tiszta jöve- 
delme 6Va millió korona volt, amely összeg 
a felépílendő evang. szegényház céjait 
szolgálja, ahol az elaggott és egyedül álló 
szegények öreg napjaikban otthonra talál
nak. Az est rendezése körül rendkívül sokat 
fáradozott Király Erzsébet, a leányegylet 
buzgó elnöknője.

Sárvárott újabban adakoztak: N. N. a 
lelkészlak alapra 50, Gayer Imre alapítvány
növelésre 100, Nagy Ivár.né pedig gyüleke
zeti nyugdíjalapra 100 ezer K-t.

Böjti esték. A budapesti fasori evang. 
szövetség és evang. nőegylet m árc ius- 
április hónapokban „Lélek a kereszt előtt“ 
címmel böjti előadássorozatot rendez a 
templomban. Az előadók között szerepel
nek : Gaudi László hitoktató igazgató, Ke
mény Lajos lelkész, Lamnek Vilmos vallás
tanár, Hamvas |ózsef iró, a Harangszó 
belmunkatársa és dr. Kirchknopf Gusztáv 
belmissziói lelkész.

A magyargencsi evang. ifjúsági egye
sület február 22-en műkedvelő színi elő
adást tartott. Szinrehoztak a „János vitéz“ 
címő daljátékot.

Halálozás. Jankó Bálint orosházi ev. 
kántortanitó, kiérdemüit igazgató faradha
tatlan és áldásos működésének 15 évében 
hosszú szenvedés utáp Budapesten elhunyt. 
Holttestét hazaszállították és március 8-án 
nagy részvét mellett temették el Orosházán. 
Áldás emlékére.

Jókai Mór emlékének áldozott 1925. 
márc. 1-én a csákvári egyház nagyszámú 
közönség jelenlétében, amelyen a Himnusz

után Szabó Ádám mondott prologot, ifj. 
L. Kovács János és Szabó Lajos Jókai- 
novellát olvasott, Csengődy Etelka felolva
sást taitott, Mészáros Eszti és Mészáros 
Gizi szavalt és dr. Csengődy Lajos lelkész 
mondott ünnepi beszédet. A Komárom 
világhódító sziilötlének csillaga előtt meg
hatott lélekkel hódoló ünneplő tömeg a 
Szózat hangjai melleit oszlott szét.

Luther-nap Albertiben. Febr. 15 én 
Luther-nap volt Albertiben. A délelőtti 
ünnepi istentisztelet alkalmából az oltári 
szolgálatot dr. Kovács Sándor egyet, tanár, 
a Luther-Társaság titkára, Honéczy Pál 
pilisi és Zólyomi Pál lelkészek végezték. 
Az ünnepi beszédet Irányi Emil vailástanár

Bám ulatosan olcsó,

Ízletes és kiadós
mondotta. A délutáni előadáson „Pénz és 
erkö cs“ címen dr. Győry Lóránt nyug. 
miniszter tartott előadást. Szavaltak Kritoíf 
Gézáné és Irányi Kamii Duettet énekeltek 
Zólyomi Palné es Pomicsan Mihályné Po- 
micsán Mihály tanító harmoniumkisérete 
mellett. Az alberti evang vegyeskar Szvák 
János karnagy vezetésével két szép énekkel 
emelték az áhítatot. A megnyitót dr. Kon
koly Elemér, a záróbeszédet Törteíi Lajos 
ceglédi lelkész mondotta. Az ünnepély, 
mely nagy részvétel mellett, feszült érdek
lődés közepette folyt le, szép összeget 
eredményezett a Luther-Társasag javára.

Keméneshőgyészen szépen sikerült 
vallásos est vott böjt első vasárnapján. 
Nits István tanító tartalmas előadást! tartott. 
Sülé Róza, Német Lídia, Takács Eszter, 
Erőss Róza, Német Róza, Pirka Karolin 
szavalatai emelték az este áhítatát. Offer
tórium a gyamintézetre 59 ezer K volt.

K Ü L F Ö L D I  h í r e k .
Németország. Az új német egyházi 

alkotmány értelmében január hó folyamán 
zajlottak le a választások. Minden egyház 
most választotta presbyteriumát és Kép
viselőtestületét, tenát olyan alapra térték 
át, amilyen nálunk már századok óta van. 
Az egyházi körök az új alkotmánytól új 
egyházi megújhodást várnak.

Az elmúlt esztendők öngyilkossági sta
tisztikája érdekes képet mutat. A legtöbb 
öngyilkosság 1913 ban volt, amikor 15.564 
esetet számolta«, a legkevesebb 1923-ban 
13.276 esettel, pedig ez volt Németország 
legnehezebb esztendeje gazdasági szem
pontból, akkor értéktelenedett el a pénz 
leginkább, amiből kiviláglik, hogy nem a 
gazdasági helyzet oka az öngyilkosságnak, 
hanem azokat más lélektani okokban keli 
keresni.

Németországnak ezidőszerint 26 pogány 
missziója van es pedig 14 olyan területen, 
melyek idegen igazgatás alatt ailanak. Van 
ott 179 állomása, amelyeken 109 hittérítő 
működik. A megtérített pogányok teljes 
szama nem mutatható ki pontosan, csak 
egyes vidékekről van pontos képünk: a 
kólók egyháza 103 102 tagot számlál, a 
tamuloké 31.376-ot és az eve nép közt 
22,025 ev. keresztyént találunk. Sajat t. i. 
német igazgatás alatt van 486 állomás 
651.771 felnőtt keresztyén taggal 1690 isko-

S ze re n c se  a

K ávéscsészében
Iával és 111316 tanulóval. A hittérítők 
száma felmegy 391 felavatott lelkészre, 15 
orvosra, 79 férfi és 400 női segédmunkásra.

Az egyetemi hallgatók missziói egyesü
lete, mely a háború alatt teljesen szünetelt, 
most) újra virágzásnak indul, van összesen 
131 tagja, köztük 12 nő, 67 theologus, 52 
medikus, 11 nyelvész, 3 mérnök és 2 gyógy
szerész. Háború után már 19 egyetemi 
hallgató ment ki a pogányokhoz és a töb
biek évenként több ízben összejönnek, hogy 
kurzusokon gyarapíthassák a missziói tu
dományokban tudásukar. A folyó 1925-ik 
évben három helyen is lesznek ilyen kur
zusok.

Berlinben most már a második mecsetet 
építik. A fetbelini téren van az egyik, ez 
a török mohamedánusoké és a witzlebeni 
vasúti indóhiz mellett lesz a második, mely 
az ahmadia mohamedán szektáé.

Németországban már a buddhistáknak 
is vannak támogatóik. Még 1906-ban léte
sült egy buddhista missziói társulat Lipcsé
ben, mely később egy hasoncélu drezdai 
és óorosztól társasággal egyesült. Jelenleg 
egy Dahlke nevű orvos Frohnauban egy 
buddhista kolostort létesített és ott kurzu
sokat tart a buddhista vallás terjesztésére.

Lengyelország. A lengyel kormány 
egyik erőszakossággal tetőzi a másikat. 
Egymásután u’asítja ki az evangélikus 
lelkészeket és egymásután veszi el az evan
gélikus intézeteket. Brombergben most 
kiutasították az ottani diakonisszaház evan
gélikus orvosát és róm. kath. orvost ne
veztek ki oda és ami még fe.háborftóbb, 
az evangélikus diakonisszaház kormányzó 
bizottságába kineveztek 3 kath. férfiút, 
köztük egy papot és a bizottság elnöKe is 
katholikus ember lett. Ez a lengyel kormány 
vallástisztelete.

Itália. A pápa a napokban fogadta az 
észak-amerikai ailamok leghíresebb boxsr- 
bajnokát és abbeli meggyőződésének adott 
kifejezést, hogy a boxer-sport a legjobb 
eszköz a test és jellem kiképzésére (?)

India. A malabár partokon fekvő Caiikut 
igen nagy örömmel fogadta a visszatérő 
bázeli misszionáriusokat. Az ottani evan
gélikus egyház vezető emberei és három 
bennszülött lelkész fogadták őket és az 
egész gyülekezet ott várta őket a templom
ban, jeléül annak, hogy mennyire áhitozzák 
már az igazi evangéliom hirdetését.

Indiának jelen égi keresztyén, de ind 
születésű apostola Sadíiu Sundar Singh 
egy előkelő származású és gazdag ifjú, aki 
Európát is bejárta és komoly, valódi ke
resztyén gondolatokkal telített munkákat 
írt, most a Himalája hegységben intézetet 
állított fel, melynek célja ind benszülötteket 
az evangelizáció munkájára előkészíteni és 
így Indiát Jézushoz vezetni.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Esküvő. Február 21-én vezette oltárhoz 
Arany István a veszprémi ev. templomban 
Kocsis Rózsit, az ifjúsági Luther-Szövetség 
buzgó tagját, ki esküvője előtt az Úr Szent 
Vacsoráját is fölvette. Az esketési szertar-
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tás után a* új párt Bodlaki Györgyi üdvö
zölte az Ifj. L.-SZ.nek nevében s egy szép 
imakönyvet nyújtott át az ifjú asszonynak 
emlékül, mint az Ifj. L-Sz. ajándékát.

Ú J D O N S Á G O K ,

Az árvapénzek valorizálása. Baranya- 
megye törvényhatósága elhatározta, hogy 
a kezelésében levő árvapénzeket valorizálja 
s hasonló eljárás végett megkeresi a többi 
törvénvhatóságot is.

Fölfüggesztettek kilenc békéscsabai 
szakszervezetet. A belügyminiszter kilenc 
békéscsabai szakszervezet működését fel
függesztette. A belügyminiszter a felfüg
gesztésre azért határozta el magát, mert a 
láttamozott alapszabályok pontjai ellenére 
a szakszervezetek működési területüket túl
lépve, politikai tevékenységet fejtettek ki.

Megszólalt a Szent István-dóm ha
rangja • A bécsi Szent István-dóm legen
dákkal övezett óriási harangja, amelyet a 
bécsi nép állandóan Pummerin-nek nevez, 
ismét megszófalt, miután egy félszázadon 
át nem hallatta hangját. Csak egészen öreg 
bécsiek emlékeznek már a hangjára, mert 
legutoljára 1878 február 7-én húzták meg. 
Nagyon valószínű, hogy azért nem használ
ták eddig, mert átlói tartottak, hogy a ha
talmas rezgések a finomművű torony épít
ményének árthatnak. A mosiani harangozás 
csak próba volt.

A pár-béreket a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter rendelete szerint a közadók 
módjára kell kezelni, vagyis aranykoroná
ban állapítandó meg, kivetésük, beszedé
sük és behajtásuk a községek feladata. A 
községek a befolyt közadó jellegű összeg
ből a pár bérszolgáltatásra eső részt visz- 
szatartják, nem fizetik be az államnak, ha
nem megegyezés szerint havi vagy más 
részletekben kifizetik a lelkésznek.

Boldog ország, ahol nincs adó. Az 
újfundlandi parlament megnyitásánál a 
pénzügyminiszter bejelentette, hogy az ál
lam pénzügyi helyzete nagyon kedvező. 
Olyan kedvező, hogy a jövedelmi adó tel
jesen megszüntethető s elegendő lesz a 
hús és petróleum fogyasztási adója. A tők 
kamat- és járadékadót is lényegesen le
szállítják.

„Nagyoláhország“ lakosságának 12 
százaléka magyar. Hivatalos oláh kimu
tatás szerint „Nagyoláhország“ összlakos
sága 16,500.000. Ebből 71 5 százalék, va
gyis 11,800.000 oláh. Az olahok után leg
nagyobb százalék számmal a magyarok 
szerepelnek, akik közül 1,930.000 lakik 
„Nagyoláhország" területén. Ezzel szemben 
80.0UO a német, 750.000 a bolgár, 650.000 
a zsidó, 250 f 00 a török és 200.000 az 
egyéb nemzetiségű lakosok száma.

Világszerte keresik Velies Dezső 
kecskeméti születésű szélhámost, aki annak

HARANGSZÓ.

idején kihallgatáson jelentkezett Vilson el
nöknél és ott békeközvetítőként lépett fel, 
átnyújtva az elnöknek a központi hatalmak 
állítólagos békeajánlatát. Innen Mexikóba 
szökött, ahol egymásután nyolcszor meg
nősült.

Város a vulkán fölött. Wednesbury- 
nak, ennek a Stafordshirebeli kis városnak 
lakosai arra a megdöbbentő fölfedezésre 
ébredtek, hogy városuk tűzhányó hegy fülé 
épült. Egy földomlás, amely néhány nappal 
ezelőtt történt King’s Hilli-parkban, vezette 
rá a hatóságokat a fölfedezésre. A park
ban egy körülbelül 10 méter mély szaka
dék támadt, amelyből lángok csaptak ki. 
Később a szakadék fölött állandóan füst 
lebegett.

Egy 125 éves em ber. A legutolsó lett 
népszámlálások alkalmával a medsenki ke
rületben egy 125 éves embert találtak. A 
csoda-aggastyán magas kora ellenére is 
igen jó egészségben van ; jól lát és jól hall, 
azonkívül emlékezőtehetsége is kitűnő.

A francia miniszterelnök felekezetközi 
iskola alapítására adott engedélyt a strass- 
burgi és kolmari városoknak.

Legjobb és legkedveltebb szépirodalmi 
lap „Az Uj Idők“. Szerkeszti Herczeg Fe
renc. Ára negyedévre: 80.000 korona".

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre 
30.000 korona.

»’e!c!Si u n k eu M  és kiadó: C/JPOTT OEZ A 
ftxeatKOtt&Ard, V«»v*rwtgTre. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAROLT. 
Kézirp.tokt* nem «fiunk v*»aia.

S záva  Sándor
gépészmérnök

lmm\ lierendezesek gyára
Budapest, I., Budafoki ut 73. 

Telefon: József 116 07.
Kút — mélyfúrások, vízművek, 
csatornázás, szennyvizderítók, für
dők, központi fűtőberendezések 

tervezése és kivitele. 2—5

Okleveles, német anyanyelvű tanítónőt 
vagy nevelőnőt egy 6 éves leányka és egy 
10 éves fiúcska mellé felveszek. Családtag
nak tekintem, mai viszonyoknak megfelelően 
díjazom. Ajánlatokat Schön Jenöné Kapos
vár, Széchenyi-tér 10. kérem küldeni. 2—3

1925. március IS.

Gazdák figyelm ébe!
Legújabb vívmány a kaszagyártás 
terén a »Páva Nemes-acéU véd

jegyű kasza
Egy próbarendelés mindenkit meg fog 
gvőzni e kaszák kiválóságáról. Jótállás 
minden darabért; am ennyiben meg 
nem felel, három szori kikalapálás 

után is készségesen kicserélem.
Kapható k izárólag

SALBER KÁROLY kereskedésében 
Szentgotthárdon. g_ 9 0

Árva urileány, ev. lelkésznek az uno
kája, állást keres mint házikisasszony olyan 
úri családhoz, ahol őt szeretettel és türe
lemmel a háztartás vezetésére oktatnák. 
Elmenne német nevelőnőnek is. — Cím a 
kiadóban.

„Marzell Endre, orgonaépítö, harmóni- 
umjavíló és zongorahangoló“ ev. testvérünk 
szakjába vágó minden" munkát a legjutá- 
nyosabban vállal. — Vidékre is szívesen 
megy. Lakik: Bpest, IX., Közraktár-u 14.

í - 5

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- ÉS  FA BÚTOROK, 
S O D R O N Y  Á G Y B E T É T E K

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr,
Arany János utca 18. Tslefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Lószerszámok kaphatók  m in
den kivitelben, úgyszintén jav í
tásokat elfogad

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

P I A C .

Március 10. Zürich: Budapest 0.00.72. 
Deviza: Dollár 71.490, Dinár 1151, Osztrák 
korona 0.0072.1. Szokol 2213. Lei 376. 
Francia frank 3888 — Hús- és zsirdrak: 
Marhahús 28.000, disznóhus 32.000, borjú
hús 32.000, zsir 45.000. — Gabonaárak: 
Búza 620835, rozs 497 500, árpa 410.000. 
zab — , tengeri 425 090. korpa 253 750

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. 3—20

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

1010-ben.

t.aptulajdono»:
a Oanant&H Luiber-Sióvetsec.
t j  UrntfliíOs I,athor-SzSTet- 

«ó« hintáié* lapja.

Késlraiok. elófizotésl dijak 
óa reklamkoldk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Sseatgctihárdra (Vaavm.} 
küldendők. 

Klőftzetést elfogad 
‘’linden evang. lelkén  

is  tanító.
MmJelealt mlodea vasárnap

9

H a  tü r ü n k ,
Vél• eg yü tt fo g u n k  u ra lk o d n i.

Snrkasatd-kiadóki ratal:
s z e m t g o t t h a r d . 

V* «vármegye.
A „HiRAVMNZfl“ 

•lófizetési ára : ez els* 
negyedévre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 16.000 K. 
’.«tker-üsövetégt tagoknak 

10»/o-os kedveatnény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
az I. négyedre 20.000 K.

A .Harangiad* terjoaaté
lére befolyt adományokból 
•zárványban lakó híveink, 

nek ingyenpéldányokat 
küldünk

Türelem,
vagy gerinctelenség.

Mostanában sokat beszélünk és 
írunk arról, hogy egyházunk ha
nyatlik számban, lélekben. Sokan 
ősi erényünket, a türelmet hozzák 
fel okul, mely, szerintük, gyenge
séggé sőt gerinctelenséggé fajult. 
Azt mondják, hogy türelmességünk 
kárunkra v a n ; hogy a világ hálát
lanul visszaél a szelíd türelemmel. 
Vegyes házasságoknál hány testvért 
veszítünk el gyengeségünk miatt. 
Vannak papjaink, akik az irgalmas 
sanMritánus példáján felbuzdulva, 
cselekedetükkel csak gyengeségü
ket, gerinctelenségíiket mutatták ki.

Nem, nem gyengeség, sem ge
rinctelenség, hanem türelem, — 
krisztusi tü relem !

Hogy a világ hálátlan? hiszen 
nem is azért vagyunk mi türelme
sek, hogy a világ hálával fizessen, 
hanem egyedül azért, mert Krisztus 
így tanított és példájával erre buz
dított minket. Az lenne a legnagyobb 
gerinctelenség, ha letérnénk az 
evangéliomi türelmesség eddig járt 
útjáról, ha lelkűnkben, Krisztus 
megelégedésének felemelő érzetét, 
felcserélnénk a világ hálájával, 
mely igen kétes értékű lehet.

A krisztusi hit alapja a szeretet, 
ez pedig kizár minden türelmetlen
séget, erőszakot. A mai romlott 
világban ugyan azt hangoztatják, 
hogy győzni csak erőszakkal lehet. 
Pedig nem, mert ez változó, múló 
dolog; csak egy örök van e világon 
és ez a szeretet, — szelíd krisztusi 
türelem. Ésszel, fizikai erővel sokat 
el lehet érni, de szeretettel mindent! 
Aki szeretettel van felfegyverkezve, 
csak az győz, mert csak az érzi 
maga mellett a szelíd, türelmes 
Krisztust, akinek a segítsége nélkül

minden törekvés, minden küzdelem 
hiábavaló.

Igen, legyünk gerincesek, de ne 
elvek, ne szavak, hanem a lelki
ismeret szerint. Nagy Lutherunk 
is gerinces, sziklajellemű volt, de 
nem elvből, hanem mint m ondta: 
„a lelkiismeret ellen cselekedni 
nem tanácsos és nem becsületes.“ 
Petrovics Soma csongrádi főesperes 
Isten nevében megkeresztelt kat- 
holikus gyermekeket. Az örök Isten 
végtelen irgalmával vígasztalt hal
dokló görögkeletieket. Zsidókat ki
sért ki utolsó utjokra, mert Istenben 
mindnyájan testvérek vagyunk. 
Sokan ezt gyengeségnek minősítik, 
pedig éppen erő, evangéliomi erő 
nyilatkozik e tettekben. Ő Krisztus 
valóban hű tanítványa, aki a lelki
ismeret szavára hallgatott, abban 
pedig az Úr szól hozzánk!

Ami a vegyes házasságok sta
tisztikáját illeti, bizony elszomorító 
tények, de itt sem a türelem a 
hiba. A hiba az, hogy — tisztelet 
a kivételnek — többnyire csak 
szavakkal igyekszünk megtartani, 
vagy megnyerni egyházunk híveit. 
A szavak, ha még oly szépek is, 
csak szavak. Egyetlen cselekedet, 
egyetlen példa többet használ sok
sok szónál. Ha a vőlegény, vagy 
menyasszony lelkének, jellemének 
példájával igazolja hitünk igazsá
gait, krisztusi voltát, hiszem, bogy 
nem lesz hatalom, mely meg tudná 
gátolni a más vallásu testvért, hogy 
hozzánk jöjjön.

Sokak által gyengeségnek mon
dott türelmünk nem válik mindig 
kárunkra, azt az én esetem is iga
zolja. Tizenhárom évvel ezelőtt 
történt, hogy felmentem a budai 
Várba, az én anyátlan kis öcsém 
után érdeklődni, aki akkor az evan
gélikus elemi iskola 3-ik osztályába 
járt. Az ajtó előtt várakozva, ke

mény, szigorú, mégis oly jóságos 
hangokat hallottam. Az előzmény 
az lehetett, hogy a fiuk egy kis 
zsidó társukat kicsúfolták. És a 
tanár úr annyi jóakarattal, igazi 
krisztusi szeretettel vette védelmébe 
a kis fiút és oktatta erre a tanít
ványokat is, hogy én, aki még 
akkor katholikus voltam, azt gon
doltam, mily magasztos, szép vallás 
lehet az evangélikus hit, melynek 
papja ilyen eszméket hirdet és kö
vet ! Azóta én már evangélikus 
lettem, évek múlva csak, de tudom, 
hogy lelkembe akkor hullott az 
evangéliom magja, mikor a türel
messég krisztusi szavait hallottam.

Budapest. Guóth Emilné.

A kereszt.
A Magyar Tudományos Akadémia 

múlt évi má|us 11 én tartott ünne
pélyes közgyűlésén dr József főher
ceg, tábornagy igazgatósagi és leve
lező tag „Véres Kárpáti Virágok“ 
címmel felolvasta háborús nap ojanak 
egy töredékét.*) Ebből vesszüit az 
alábbi kis szemelvényt, amely mintha 
ujjmutatás lenne a magyarság mai 
nehéz megpróbáltatásában i s : az Is
ten nem engedi, hogy elvesszüak, ha 
az ö szent jelvényének védelme alatt 
dolgozunk De aztán ne csak a jel
vényünk, hanem a cselekedetünk is 
legyen keresztyén.

*
Sztropkd, 1915. I. 26.

Egy huszár járőr az állások előtt 
kelepcébe került. Mind a három lo
vast lelőtték lovaikról. Kettó holtan 
terült el és egy a fején súlyosan meg
sebesülve maradt ott. Sregéuy: tér
dein és kezein állva kínlódik, míg

*) Megjelent az „Akadémia Értesítő* 
XXXV. köt. 36—53 lapjain.

Legtöbb gondunk a Harangszó fenntartása legyen!
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arcáról csak ügy patakzik a vér. 
Alig hogy az egészségügyi járőr ki
mászik az állásból, azonnal gyilkos 
tüzet kezdenek a muszkák és tóbb 
egészségügyi katona elesik. Hiába 
minden próba, a szegénynek ott kell 
pusztulnia.

Ekkor két huszár jelentkezik, hogy 
ők behozzák a sebesültet, csak két 
szál deszkát kérnek. A parancsnok 
lebeszéli őket, hiszen rájuk is csak 
hiábavaló halál vár ott. De a két 
vitéz csak erősködik, hogy ha a kért 
két szál deszkát megkapják, akkor 
nem lesz semmi bajuk és a sebesül
tet is behozzák, mert az Isten nem 
fogja megengedni, hogy bajuk legyen. 
Végre, midőn a két szál deszkát meg
kapták, belőlük egy nagy, messze 
látható keresztet csináltak, magasra 
emelték azt, fölegyenesedre, fedetlen 
fővel, fegyver nélkül haladnak az 
orosz állas felé, melynek közelében 
fekszik a két halott és kezeire támasz
kodva térdel a súlyosan sebesült 
huszár.

Halálos csend! nem lő rájuk senki! 
Ellenkezőleg, az oroszok főlállanak 
állásukban és sapkájukat leveszik. 
A két hős fölemeli a sebesültet s a 
keresztet magasra tartva, vissszajön- 
jön. Az Isten valóban nem engedte 
meg, hogy bajuk legyen.

Árva urlleány, er. lelkésznek az uno
kája, állást keres mint házikisasszony olyan 
úri családhoz, ahol őt szeretettel és türe
lemmel a háztartás vezetésére oktatnák. 
Elmenne német nevelönőnek is. — Cím a 
kiadóban.

Hű mindhalálig.
Irta: Gyurátz Ferenc. (26)

Kardos kapitány miután látogatás-tár
salgás útján a kellő tájékozást megszerezte, 
a nagy birtok s gyártulajdonosokat gyűlésre 
hívta össze. Itt megbízó levelének felolvas- 
tatása után így szólt:

— Urak, az államnak joga és hatalma 
van arra, hogy határai között mindenkit a 
törvény előtt engedelmességre kötelezzen 
s az ellenszegüiőket megbüntesse. Azonban 
úgy az államra, mint a társadalomra nézve 
nagyon fontos, hogy a törvénynek ne pusz
tán a büntetéstől való félelem, hanem az 
igazság s emberszeretet legyen támasza, 
a polgárjogoknak kölcsönös tisztelete vé
delmezze annak tekintélyét. Ekkor nyugszik 
biztos alapon a társadalmi rend. A törvény 
megadta a szerecseneknek is a polgárjogot, 
így mindenkinek kötelessége őket nem rab
szolgáknak, hanem polgártársaknak tekin
teni.

— De a törvényhozók, — szólal fel egy 
gyáros — nem adták meg a szerecsenek
nek a műveltségre képességet oly mérték
ben, mint azt a fehérek bírják. Ez akadá
lyozza az egyenlőségnek a gyakorlati élet
ben elismerését.

Harangszó.
Ajánlva báró Radvánszky Albert tv. egyet, 
egyházi és iskolai Felügyelő Ur Oméltisi- 

gának.
A „Harangszó“ meg-megszólal 
Minden vasárnap:
Téged, kis Lap, édes lázban 
Sok-sok ezren sok sok házban 
Örömmel várnak.

Várlak cn is, te vagy egyik 
Prédikátorom;
Szószékeken sokszor álltam,
Őt, a Krisztust prédikáltam,
Szívből egykoron.

Bár imám és énekem zeng 
Ezrek ajakán:
Szivem mégis fájva dobban:
Nem lehetek templomodban 
Néped közi, A tyám !

Vagyok most az Idő fáján  
Leveleden dg.
Mily végtelen boldog voltam,
Óh, mert „Hittem, azért szóltam“ 
Annyi éven át:

Évek múltak, de szívemben 
Zeng a szent Ige,
Buzgó ima halkan hallszik,
Az „Erős vár“ zúg, viharzik 
S száll hozzám, ide.

Fáj, hogy az Úr seregében 
Ajkam elnémult. .  .
Ide, ide Bibliámat 
S a hü népet! Öl a bánat 
Érted drága m ulti

Fölséges volt az én múltam,
Oh emlékezem.
Majd tüzláng, majd színméz voltam, 
Feddőztem és gyógyítottam —
S könnybe fűlt a szem.

Ha hevertek száraz csontok 
Egyház mezején:

— Erre csak azt válaszolhatom, hogy 
a történet tanúsága szerint a mívelíség 
nincs kizárólag egy színhez, egy fajhoz 
kötve. Bár az ókorban nagy míveítségre 
emelkedett az egiptomi nép, régi művelt
séggel dicsekedhetik a khinai nép. A közép
korban az arab nép oly buzgalommal járt 
a mívelődés útján, hogy a pyrcniei félszi
geten alkotott hazájának virágzó iskoláiba 
siettek Európa keresztyén államaiból á tu
domány szomjas ifjak. Pedig e népek kö
zül egyik sem tartozik a fehér fajhoz. Nincs 
kizárva, hogy a szerecsen is, miután rab
szolgasága megszűnt, a tanulásra az út 
előtte is nyitva áll, a mívelődés terén egy
kor még számottevő szerepet nyer,

— Ha azonban — aggódik a műit idők 
egy másik nagy barátja — a szerecsenek 
polgárjogukra hivatkozással felhagynak a 
munkával: ebből nagy kár háramlik nem
csak az egyesekre, de a társadalomra is. 
Meggyöngül a termelés és beáll az ínség.

— Ettől ne féljen senki. A teremtő e 
rendelete, „Arcod verejtékével egyed ke
nyeredet* szin, fajkülönbség nélkül minden 
embernek szól. A munka a megélhetés leg
első feltétele. Hajlama, tehetsége szerint 
vagy fejével, vagy kezével munkára van 
hivatva mindenki. Tudja ezt a Szerencsen 
is, azért mint honpolgár is, hogy családját

Szólt hatalma az Igének 
S ment beléjük élé lélek —
Mint örültem én !

Visszaragyog rám ez a múlt,
Itt van, itt velem.
Itt a szép múlt szép emléke 
S  pályám dija: lelki béke 
S égi kegyelem.

Szolgálatom nem szakad meg 
Odafenn többé;
Téged: „Élet, Ut, Igazság“
Téged: „Mélység és Magasság“
Áldlak örökké!

1925 SÁNTHA KÁROLY.

Hova meneküljünk?
Zsidókhoz irt 1. 4 . it. 

„Járuljunk bizalommal a 
kegyelem királyi széké
hez .

Bírói székkel vagyunk körülvéve ! 
Bennünk a lelkiismeret, mely annyi
szor vádol; körülöttünk a világ, me;y 
annyiszor kárhoztat; előttünk pedig 
az ítélő isten ! Hova meneküljünk ? 
Hol állhatunk meg? . . .  Meneküljünk 
a Golgothárti, a kegyelem királyi 
székéhez, az Orcák keresztjéhez. 
Egyedül hozád Jézusom! Hiszen 
Krisztus érettünk szenvedte el az íté
letet, érettünk adta magát halálra s 
így lett az ó keresztje a kegyelem 
királyi székévé, ahol az ő szent vé
rének minden cs.:ppje ezt kiáltja 1 
Kegyelmet, kegyelmet & bűnösöknek ! 
Ezért kell megcselekednünk azt, amire 
ez a szent böjti időszak ösztönöz 
bennünket: örömmel oda lépni a ke
gyelem királyi székéhez I Igen, azzal

fentarthassa, nem kerülni, hanem keresni 
fogja a munkát. Az is régi tapasztalat, 
hogy a lenézett, elsanyart, elkeseredett em
bernek — szerecsennek, vagy fehérnek —• 
do’gánál mindig sokkal többet ér a mél
tányos díjért önként vállalkozó, jókedvvel 
dolgozó egyévinek munkája. Végül azokat, 
akik a felebaráti szeretet törvényének min
denekre kiterjesztésétől most is idegen
kednek, még arra emlékeztetem, hogy a 
túlfeszített húr a lelki életben is elszakad. 
Mint a történet is több példával tanusitja, 
a megvetett, rabiga alatt görnyedő nép 
végre kétségbeesve fellázad s akkor szen
vedélye, mint a láncairól elszabadult fene
vad rombol, boszut szomjazva gázol vér- 
patakban. Ha a fajgyűlölet itt is ennyire 
vinné a dolgot: higyjék el az urak, hogy 
akkor, ha az állam összes hadseregét ide 
küldené ia : az sem lenne képes a halomra 
gyilkolt családokat új életre kelteni.

Ez a nyilatkozat jól talált, elnémított 
minden ellenmondást. A csendet egy do
hánytermelő nagybirtokos szakítja meg:

— Engemet a kormánybiztos úr szavai 
meggyőztek. Én is a békés egyetértést 6- 
hajtom a szerecsen munkásokkal. Nem aka
rom a fajgyűlöletből támadható lázadás 
veszedelmének áldozatul vetni családomat.

Kitűnt, hogy ezt senkisem akarta. A
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az Örvendező bizonyossággal, hogy, 
ha a mi szívünk kárhoztat is ben
nünket, Isten nagyobb, mint a mi 
szívünk ; hogy, ha a világ elítél is 
minket, ott az Isteu, aki megigazít; 
azzal az örvendetes bizonyossággal, 
hogy a Biró a Jézus Krisztusban a 
mi kegyelmes Atyánk, azzzal a nagy, 
csendes őrömmel, hogy aki itt a 
Krisztus halála és sebei által meg
békéltetek, nincs többé olyan b i r ó i  
szék, amelytől annak félni kellene!

De hogyan téphetünk a kegyelem 
királyi trónusához? Úgy, hogyha 
imádkozunk, ha meghajtjuk térdünket 
a mi »titkos kamránkban«, ha bűn
bánóan odalépünk az úrasztalához, 
az újtestámentotn kegyelmi zsámo
lyához — akkor haszráljuk azt az 
utat, melyet az üdvözítő a kereszten 
nyitott meg előttünk, és ezen járva 
megtaláljuk azt, amit a böjt szent 
ideje nyújt felénk: irgalmasságot, és 
kegyelmet 1
.Sebeiddel aki engem gyógyítasz,
Ki szivemnek békességet és írt adsz,
Aki nekem üdvöin vagy e világon,
Hálám szava hozzád mennybe fölszálijon.“ 

Németből: N. M

Apróságok.
Györy Lóránt nyug. földmive'éWlgyi minisz
ter előadása után s szíves engedőimével 

közli: Dr. Benkő István.

1. Az iskolaseprés.
Oyőry Vilmos Ilona leánya, ki 

jelenleg már 2á éye Londonban él, 
mint Qinever Arthűr egyetemi tanár

gyűlésen résztvevők a kapitány javaslata 
értelmében egyhangúlag kimondták, hogy 
tiszteletben tartva a szervesen munkások 
polgárjogát, kötelezik magukat azok iránt 
a méltányos eljárásra, emberies, jóakaró 
bánásmódra. A munkaidőt, a napi bért ve
lük együtt, békés egyezkedés útján állapít
ják meg.

A gyűlés után Kardos kapitány még 
egy ideig a szigeten maradt. Látni akarta 
a gyűlés határozatának eredményét. Beszélt 
több fekete munkással is s úgy ezeket, 
mint azon nagyszámú küldöttségnek tagjait, 
mely a szerecsenek hálás köszönetét tol
mácsolni jött hozzá, felhívta, hogy jogaik 
mellett kötelességüket is szemük előtt tartva 
őrizkedjenek a kihívó magaviselettől. Ne 
legyenek túlkövetdők, hűséggel szorgalom
mal érdemeljék ki a munkaadók elisme
rését.

Erre a küldöttség szónoka Így válaszolt:
— Kormánybiztos úr a gazdag fehér 

urak eddigi köszivét meglágyította. Ezután 
már sértetlen marad a beke. Sem mi nem 
panaszkodunk, sem a munkaadóknak nem 
lesz okuk panaszra.

Kardos kapitány a kiküldetésével vett 
megbízatásnak eleget tett. A munkaadók 
és szerecsen munkások között létrehozta 
az egyetértést s a kölcsönös bizalom fel

neje, igen tudós kis leány volt. Nagy
mamájától már négyéves korában 
megtanult írni, olvasni.

Akkortájt Orosházán az elemi is
kolában képzettség szerint így kvali
fikálták a gyermekeket: »betűzök, sil- 
labizálók, kisbibliások, nagybibliások«. 
A legnagyobb leánykáknak, tehát a 
»nagybibliások«-nak kötelessége volt 
az iskolatermet seperni; ha a kiseb
bek közül valamelyik hanyag volt, 
büntetéskép ottmarasztaltatván, szin
tén segített seperni

Qyőry Ilonkának borzasztóan fájt, 
hogy neki sohasem volt szabad is
kolát sepernie. Persze, hiszen soha
sem volt hanyag, sót — alig ült né
hány napig a »betűzök« között, mi
kor az áldottemlékű Pcdsztrelem ta
nító úr azonnal felkergette a »nagy
bibliások« közé. A kis Ilonka azon
ban nem örült a — különben méltán 
megérdemelt — kitüntetésnek, hanem 
sirdogálva települt a nagybibliások 
közé, mert lám azoknak szabad — 
seperniük, neki meg nem. Otthon is 
elsírta 3zíve bánatát s ekkor azután 
atyja kérésére megengedte neki a ta
nító úr, hogy '— ö Í3 seperhessen.

2. Ez volt aztán a szeretet!
Kovács János tanító úr (Orosháza 

sze etett »Jani bácsi« ja), ki a Frit- 
hiof-monda s egyéb külföldi művek 
fordítása közben Oyőrynével együtt* 
igen sokat segédkezett a műfordítá
sok körül idegen szók kikeresésében, 
valamint igen jeles prozódiai érzéké
vel a verslábak, rímek stb. szigorú 
megbírálásában, mielőtt valami a

keltésével biztosította a békét. Feladata 
elvégzéséről elkészítette a kormányhoz fel
terjesztendő jelentését. Levelet írt Edithnek 
is. Őt is értesítette a jó eredményről s je
lezte az általa is óhajtva várt viszontlátás 
napját. Végül elbúcsúzott a kikötő város 
hatóságaitól s egy hónappal a szigetre jö
vetele után hajójával elindult a kikötőből.

A horgonyait felszedett hajó egy szép, 
derült augusztusi reggel a kikötőből elin
dult. A munka jól végzésének érzetével 
szívében a kapitány vidáman intett búcsút 
a szigetnek. Nem is sejtette, hogy ez lesz 
utolsó útja.

Másnap délig akadály nélkül haladtak. 
Ekkor azonban az ég elborult, zúgó vihar 
rázta fel csapkodva a tenger alvó hullá
mait. Egy borzalmas ciklon közepébe ju
tottak, s a forgószél ellenállhatlanul for- 

atva ragadta magával a hajót egy negyed 
ráig. Az elemek csatáján tehetetlennek 

bizonyult minden emberi erő, tudomány, 
ügyesség. A nehéz, vértezett tengerjárót, 
mint könnyű labdát hányta, vetette a cik
lon. Egyik percben hegymagas hullám te
tejére hajította fel, a másikban tátongó mély
ségbe dobta le. A hajó egy ily lezuhanás
nál lappangó sziklapadhoz csapódott, mely 
fenekén széles rést szakított s egy maga
sabb fala a jobb oldalán függött két csó-

nyomdába került, — sok száz és 
száz gyermeket tanított Orosházán. 
Qyőry Vilmo3 tehát a kötelező lel
készt látogatásokon kívül is sokszor 
bement »Jani bácsi« iskolájába.

Egy ilyen látogatáskor azt látja, 
hogy egy fiucäka kitérdepeltetve bú
san szenved egy sarokban. A kis 
bűnhődő csak integet, egyre integet 
Qyőry Vilmosnak, hogy menjen oda. 
A lelkész odalépett s csendesen meg
kérdezte :

— Mit akarsz, kis fiam ?
— Meg akarnám »csókízni a ké

zit«.
3. A Mózeske.

Et már akkor történt, mikor Qyőry 
Vilmos nagynevű apósa, dr. Székács 
József, örökébe lépve, budapesti evan
gélikus lelkész volt.

Dalmady Qyőző, Bérezik Árpád,‘ 
Csiky Gergely, Almásy Balogh Tiha
mér és dr. Ágai Adolf együttesen is, 
külön külön is kedves órákat töltöttek 
Qyöryéknél s viszont Gyóryék náluk.

Egyszer karácsony után Qyőry 
Vilmos nagy örömmel mutogatta 
Ágainak, hogy milyen szép csibukot 
hozott neki a Jézuska. Ágai (szenve
délyes dohányos) gyönyörködve szem
lélte s felsóhajtott:

»Hej! Vilmoskára, csak nekem is 
hozna ilyen szép csibukot a — »Mő- 
zeske 1«

4. Furcsa asztali imádság.
Egyszer ebéd után az ötödfél éves 

kis Panni leányom külön «Lóránd 
bácsi«-nak akarta bemutatni imatu-

nakot széttörte. A vészt jelenlő roppanást, 
recsegést hallva a kapitány Károlvnak in
tett, hogy az utasokat sürgősen rendelje 
fel a fedélzetre, maga lesietett a hajó me
lyébe a fenéken esett seb hatásának vizs
gálatára. Az első tekintetre belátta, hogy 
sem a hajó, sem a tengerészek megmen
tésére nincs semmi remény. Az emlékezés 
az édes otthonra, a hőnszeretett nőre, a 
kedves gyermekekre mély sóhajt fakaszt 
szivéből, de a másik pillanatban a lelkét 
átható hitre támaszkodva e fohásszal győzi 
le a fájdalmat: „Legyen meg Isten akaratja“. 
A fedélzetre visszatérve megnyugtató han
gon adja ki a rendeletét:

— Tengerészek, matrózok bocsássáíok 
le a két ép csónakot a tengerre és szállít
sátok reájuk a velünk jött utasokat, a gyer
mekeket, nőket, öregeket. A matrózok 
menjenek velük. A ciklon már tova szál
lott, vigyék a menekülőket a legközelebb 
eső szigetre.

Most rajzónnal gyorsan két levelet irt. 
Egyikben a tengernagyi hivatalnak terjeszti 
elő utolsó rövid jelentését, értesítvén a 
szélforgataggal a hajóra tört kikerülhetlen 
végveszélyről. A másik nejének szól. „Ked
ves Edith I Hajótörést szenvedtünk, hajónk 
elmerül. Fogadd a halál révéről hálás kö- 
szönetemet mindazért az áldásért, mellyel
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dományát, de biz az nem egészen 
simán ment. Erre mondd el Győry 
Loránd a kővetkező kedves esetet: 

Atyja házánál szintén a legkisebb 
gyermek imádkozott minden ebéd 
előtt s ebéd után. Sarolta húga azon
ban egyszer ezen kötelessége telje
sítése előtt e szókkal fordult édes 
atyjához:

Papám, ahelyett hogy mindig azt 
imádkozzuk az ebéd végeztével:

Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott. Amen!

én holnaptól kezdve inkább ez fo
gom mondani:

„Pitty-palatty én ffirj vagyok,
A vetések közt lakok.
A vetések közt jól élek,
De a vídásztól fétek. Amen!“

Az amerikai öreg magyar 
szive.

Horváth Lajos adománya Bakony- 
szentlászlónak.

Horváth Lajos lovászpatonai ev. test
vérünk évekkel ezelőtt kezébe vette a ván
dorbotot. Elment szerencsét próbálni mesz- 
sze Amerikába. Nem tudom könnyes volt-e 
a szeme, vagy könnyű volt-e a szíve, mi
kor átlépte pz édes haza határát, de azt 
tudom, hogy ott messze idegenben akkor 
is, mikor nehéz, robotos munkában nyögte 
a napok terhét, akkor is, mikor Isten se
gítségével, két keze erejével jobb sorsot 
teremtett magának, sokszor eszébe jutott 
a magyar főid képe, sokszor fülébe csen
dült kis faluja harangjának szava. Tudom, 
hogy a lelke sokszor idehaza járt, tudom, 
hogy csak a teste szakadt el tőlünk, de a 
lelke ezer szállal van most is idekötve. 
Tudom arról az úi harangról, melynek 
1925 február 22-én ünnepélyesen megcsen
dülő hangja, üzenetet hozott tőle a bakony-

nemes lelked, jó szíved családi életünkben 
boldogított. A hit enyhítse fájdalmadat. 
Gyermekeinket csókolom, a rokonokat üd
vözlöm. Isten veled 1 Viszontlátásra ott 
fenn 1“ A leveleket megírván mellette álló 
hívéhez fordul:

— Károly, ezt a levelet személyesen 
add át a tengernagynak s élő szóvai is tégy 
jelentést hajónk sorsáról. Ezt pedig Edith- 
nek nyújt-d át, tartalmára őt előbb kímé
lettel előkészítve. Merj, foglalj helyet mint 
kormánvos a nagyobbik csónakon.

A hű bajtárs némán, kérőleg tekint reá 
s ö elérti:

— Nem lehet, Károly. Nekem tengeré
szeim élén a helyem, neked menned keli 
a hivatalos jelentéstételre és családom vi
gasztalására. Mari ne hagyja e! szegény 
feleségemet, óvja meg a kétségbeeséstől. 
Gyermekeimet te és Alfréd kísérjétek fejlő
désükben jóakaró gondoskodással. Legye
tek bo.dogok!

Károly fájdalomtól elcsukló hangon bú
csúzva ment a csónakra. Kardos kapitány 
pedig nyugodtan, bátorságot sugárzó te
kintettel így szói a fedélzeten sorban álló 
tengerészekhez:

— Fiaim, végóránk ütött. Út a mene-

szentlászlói evangélikus egyháznak és a ma
gyar szülőföldnek. Olt kint az idegenben 
sokat látott, sokat tapasztalt, sokat küzdött, 
szenvedett is, temetett i s ; valósággal végig
járta az élet iskoláját, de bár a karja acéllá 
edződött: a szíve mégis puha maradt. Tele 
volt szeretettel az elhagyott szülőföld iránt, 
csak épen nem volt alkalma kifejezésre 
juttatni Nemrégen aztán vendége érkezett, 
még pedig az unokahuga, Fodor Eszter 
Bakonyszeiitlászlóról. Az bizonyára sokat 
beszélt neki az óhaza szomorú sorsáról, 
magyarok szenvedéséről, sok ezer bajáról, 
meg arról is, hogy mire vágynak a bakony- 
szentlászlói evangélikusok : egy új harangot 
szeretnének azok h%!yébe, melyeket a nagy 
háború idején odaadtak a haza szent ügyét 
szolgálni; de nincs hozzá tehetségük, sze
gények. Kinyíllott ekkor Horváth Lajos öreg 
magyar szíve: kiá>adt belőle a visszafojtott 
szeretet, meg a sok édes- bús óhazai emlék 
és mire átszá lott végtelen óce nők zúgó 
habjai fölött, egy szépen szóló, meleg csen
gésű harang lett belő'e, amit a bakony- 
szentlászlóiak Horváth Lajos 300 dollárján 
öntettek.

így történt, hogy február 22 én, Ötve
ned vasárnapon örömünnepre, új harang- 
avatá- ra hívta a régi harang a bakonyszen:- 
lászlói evangélikusokat s barátaikat. Takács 
Elek e-peres avatta fel szárnyaló beszéddel 
s áldással az új harangot, Hering János 
veszprémi és Mogyoró3sy Gyű a helyi !e'- 
kész segédletével, megemlékezvén a nemes- 
szívü adakozóról, kire Istennek gazdag ál
dását kérte és Bakonyszentlász ó hősi ha
lottá iról, kiknek emlékére 3 percig szólt az 
új és a régi harang. Az alkalmi szószéki 
beszédet Pócza Ferenc sikátori lelkész 
mondotta. A szépen feldíszített templom 
zsúfolt padsoraiban ott láttuk Lendvai J ó 
zsef helyi ka:h. esperes plébánost és Gu- 
bicza Ferenc zirci kerü eti nemzetgyűlési 
képviselőt, azután Nagy Károly zirci keres
kedőt, az ottani fiókegyház képviseletében 
(aki olyan sikeres propagandát fejtett ki a 
„Luther Naptár“ terjesztése körül, hogy 
üzletéből egy névtelenül maradni akaró 
naptárkedvelő legutóbb ellopott egy pél
dány?). Az avatási ünnep után az evang. 
Nő-egylet látta vendégül dúsan terített asz
talnál a szereplőket s az egyházközség

külésre nincs, hajónk néhány perc múlva 
hullámsírba merül. De a halál angyala ne 
találjon nálunk kétségbeesést, hanem égre 
emelő hitet, halljon ajkunkról Istent dicsőítő 
zsolozsmát. Kezdjétek el a szent dalt: „Jé
zus én bizodalmám“, amelyet jobb időkben 
is áhítattal zengtünk.

Feizendült az ének, messzeható, érces, 
tiszta hangon. A csónakok annyira távozva 
a hajótól, hogy annak elsülyedésével kelet
kező örvény gyűrűjén kívül essenek: meg
állották. A menekülők szivszorongva figyel
ték, nem akad e el a hajó tovább sülye- 
dése ? Nem tünik-e fel egy erre jövő hajó, 
mely segélyt nyújthatna a halál küszöbén 
álló tengerészeknek? A hajóról hangzó 
éneket hallva Monk Károly a csónak kor- 
mányrudja mellett felkiált:

— Nem, én nem maradhatok itt. Vissza 
kell mennem, a kapitány úrral akarok meg
halni.

— -  Nők, férfiak megragadják a tengerbe 
ugrani készülőt.

— Hova menne ? Hogyan hagyhatna itt 
bennünket a hullámokon?

Egy nyugalmazott, öreg tengerésztiszt 
lép hozzá s kezét vállára teszi:

— Barátom ön maradni fog. Jól játtam,

vendégeit. Este 6 órakor vallásos est volt 
a templomban, hol Pócza Ferenc oltári 
imája után több ügyes helybeli szavalat és 
énekkar keretében Hering János egyhm. 
belmissziói e. elnök tartott szabad előadást, 
Hering Jánosné saját orgonakisérete mellett 
művészi egyházi dalt énekelt, melynek si
kerével nagyban hozzájárul! az áhitat eme
léséhez, Tatay Etty pedig nagy hatással 
adta elő Csajbók Lidikének, ez alkalomra 
írt „Harangavatás“ című szép költeményét. 
Végül Szabó Gyula presbiter köszönte meg 
szivbőljövő szavakkal az esperes és a többi 
szereplő fáradozását. Legutoljára jegyezzük 
föl, hogv a harangavaíási ünneppel kapcso
latban Takács esperes hivatalos egyház- 
látogatási közgyűlést is tartott; a harang
beszerzés történetét itt adta elő Mogyoróssy 
lelkész költői lendületű szavakban Az espe
res mindent a legnagyobb rendben talált s 
úgy a gyülekezet buzgóságát, mint a lelkész 
odaadó, lelkes munkálkodását külön is ki
emelte különösen jóleső érzéssel látták és 
hallották a jelenlévők azt a szeretetteljes 
őszintén jó viszonyt, melyben a katb. és 
ev. egyház, valamint a kath. és ev. lelkész 
érnek. Ős tettel, élettel is megvalósítják a 
legnagyobb keresztyén erényt, á szerzetet. 
Jellemző erre nézve a következő: Törté
netesen a harangavatás napjának délután
ján volt a jó öreg katholivus kántortanító 
temetése. Megszólítja az esperes-plébános 
ebéd után Mogyoróssy lelkészt: „Kedves 
Gyula, huzasd meg te is szegény halottunk 
fölött az új harangot!“ „Etkéstél kedves 
bátyám — volt a felelet — mert már szól 
i s !“ Bár sok ilyen kedves dolgot jegyez
hetnénk föl szerte e szomorú hazában 1 

Szép ünnepet szereztél nekünk, Horváth 
Lajos, kedves testvérünk, távol Amerikából. 
Mikor meghúztuk a te harangodat, tenéked 
is üzentünk: a harang szárnyaló szavában 
köszöneiünket és szeretetünket küldtük ne
ked. Mikor halottainknak szól ez a harang, 
érezd, hogy a te hatottad fölött is o‘t re
zeg síró hangja! Mikor imára szólít ben
nünket, teéreited is imádkozunk: „A mi 
Istenünk áldjon meg!“ Hering János.

őyüjtsuíik előfizetőket és adakoz
zunk a ..Haranaszó“ feníartásara.

hogy a kapitány önnek két levelet adott át. 
Az egyik bizonnyal jelentés a kormányhoz, 
a má-ik búcsuzás családjától. A kapitány 
ez utolsó megbízásának teljesítése szent 
kötelesség.

Karoly visszaroskadt helyére s hango
san zokogott, mint egy kesergő gyermek. 
A szánt ének még teljes erővel zengett. 
A hajó egyre sü’yed, egy bullám már át
csapott a fedélzeten Még mindig hangzik 
a dal. Egy másik hab vállon felül ér, ekkor 
ritkulnak a hangok. Végül csak egy ajak 
zeng, a parancsnoki emelvényen álló kapi
tányé. A következő pillanatban az is elné
mul. A hajó s a rajta éneklő hű tengerészek 
és vezérük felelt összecsaptak a hu'lámok.

A két csónakon levő utasok, ifjak öre
gek megindítván sírtak. Az öreg tengerész
tiszt, míg arcán könnyek gördülnek le, e 
szavakkal emlékenk Kardos Vdinos kapi
tányról a menekülők előtt:

— Szép, dicső halállal halt meg a maga 
helyén a kapitány. Egy igazi hős. Hosszabb 
idő óta ismertem, mindig úgy, mint az is
tenfélelem és emberszeretet apostolát. Az 
igazsághoz)- a kötelességhez hű maradt ha
láláig. É.eíe áldás volt az életre. Áldott 
legyen emlékezete.
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K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Laky Dezső egyetemi tanár Buda

pesten a házassági elválások háború 
előtti és háború utáni alakulásáról 
tartott előadást. Előadásában az el
vált felek vallásáról azt adta elő, hogy 
a r. kath.-nál sokkal ritkábban indí
tanak válópört. Kétségtelen, — úgy
mond, — hogy ebben a vallástaní
tásnak, a házasság szentséggé dckra- 
tálásának is van része? Minden idő
szakban nagyobb volt, mint egyéb
ként várható lett volna a reformátu
sok és zsidók válási gyakorisága. 
M íg  a lu th e rá n u so k n á l a v á 
lá s i a r á n y  s zá m  kö rü lb e lü l f e 
d ez i a n ép esség i a rá n y szá m o t. 
Ezeknek bejelentése után azt mondja 
a többek során mégis Laky Dezső: 
„meglepő az a hirtelenség, mellyel a 
r. kaih.-ok válási hajlandóságuk ive 
felfelé lendült. “ — A válás okai kö
zött ma is a hűtlen elhagyás szere
pel. Ezen a címen a válópörök 3/< 
részében mondották ki a bíróságok 
a válást. Elég gyakori a házassági 
kötelékek súlyosabb megsértésére ala
pított válóok jelentősége. Megközelí
tőleg 20°/o-a az összes eseteknek. 
Nagyon ritkák a házasságtörés miatt 
kimondott válások száma. F ra n c ia -  
országban  (ebben a r. kath. or
szágban) a hűtlen elhagyások sokkal 
ritkábbak, az esetek ötöd részében 
sem szerepel, viszont elég gyakori a 
h á za sság -tö rés megállapítása.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Jézus m egkisértetése.
Márc. 23. A kisértés ideje. Máté 4 . í. 

Jézus kere*ztelése után van. Halija a?; ég
ből jövő szót, mely hivatását jelzi. Érzi a 
Szentlélek reaszállását. Azért vonul a pusz
tába, hogy gondolkozzék élete megismert 
feladatának kiviteléről. Ekkor lép hozzá a 
kisértő. Mikor fölébredünk a lelki álomból, 
felismerjük emberi méltóságunkat, életünk 
feladatát s a Szentlélek nagy elhatározáso
kat ébreszt bennünk, akkor támad meg 
minket is a sátán. Természetes is ez. 
Ilyenkor félt minket, hogy kicsúszunk kar
maiból. Teljes örömnek tartsuk azért, ha 
különféle kísértésekbe esünk, mert ez annak 
a jele, hogy Isten felé közeledünk.

Má;c. 24. A testiség kisértése. Máté 
4.2—4. A kisértő először a testen keresztül 
próbálkozik Jézushoz férkőzni. A meginduló 
életeket is iit próbálja először kikezdeni. 
Jézus megérzi a bűn közeledését az éhsé
get csillapító kenyér álarca alatt. Nem 
szoktam-e én engedményeket tenni a ke- 
resztyénségemből, szent elnatározásaimból 
azért, hogy nagyobb karéj kenyerem legyen ?

Márc. 25. A türelmetlenség kisértése. 
Máté 4 .6 —e. A kísértő inásodiK próbálko
zása az volt, hogy bűvészmutatványra fel

használtatni akarta Jézussal a Jézus isteni 
erejét. Beakarja beszélni neki, hogy amíg 
nem ismerik meg őt az emberek, addig 
hiábavaló minden megváltó igyekezete. Ha 
azonban leugrik a templom tetejéről, egy
szerre az érdeklődés központjába kerül s 
felfigyelnek szavára az emberek. Leakarja 
őt téríteni az Isten munkájának lassú és 
biztos útjáról, s a türelmetlen, gyors ered
ményt kívánó ember elhamarkodott csele
kedetére akarja rávenni. Tudom-e én türe
lemmel járni az Isten csendes munkájának 
útját s várni Azt, aki sohasem késik, vagy 
pedig türelmetlenségemmel vásári reklá
mokat keresek s belekontárkodom az Isten 
munkájába?

Márc. 26. A biblia kisértése. Máté 4 . e. 
Milyen jól ismeri a kísértő a bibliát, hogy 
tud idézni belőle, még a bibliával is tud 
bűnre csábítani! Hány részeges hivatkozik 
ma is Noéra és Timótheusra, hány parázna 
az ótestamentumra. Ne engedjük, hogy a. 
sátán felremagyarázza a bibliát számunkra. 
Imádságos lélekkel nvu junk hozzá mindig!

Márc. 27. A hiúság kisértése. Máté 4 . 
8—9. jézus előtt föltárja a sátán a hétféle 
élet eredményét. Ha megváltó lesz, tövis
koronás fejének a keresztfa lesz párnája, 
ha azonban vállalja a nemzeti szabadság
hős életepáiyáját, aranykorona övezi hom
lokát s Dávid királyi széke lesz a trónusa. 
J£zus látja, hogy az Istennek szolgáló élet 
az igazi uralkodás, s az uralkodó élet tu 
lajdonképen a Sátán rabigájában való gyöt
rődés. Uralkodni akarok-e én vagy szol
gálni ?

Márc. 28. Győzelem a kísértés felett. 
Máté 4 . to. Jézus mindég egy fegyvert sze
gez a kisértőnek; az Idén igéjét, s bárho
gyan mesterkedik a sátán, kivédi vele tá
madásait. Éva is forgatta ezt a kardot a 
kígyóval szemben, d -. nem vigyázott rá s 
a kigyó kiütötte kezéből. Hogyan forgatom 
én Isten igéjének kardiát?

Márc. 29. A győzelem eredménye. Máté 
4. íi. Isten és az ördög nem tűrik egymást 
Üldözik egymást, mint az éjszaka és nap
pal s ahol az egyik elvonul, nyomban je
lentkezik a másik. Jézushoz angyalok jön
nek az ördög távozása után s szolgálnak 
Néki. Minden győzelem az Isten közelebb- 
jövesének boldog érzésével tölt el s meg
tapasztaljuk azt, hogy Isten többet ad ne
künk, mint amennyit a sátán ígért. Álljatok 
ellen az ördögnek, s elfut tőletek!

H E T I  K R Ó N I K A .

A m agyar nemzetgyűlés befejezte a 
felirati javaslat tárgyalását. A vita utolsó 
szónokai Huszár Karoly és Kiss Menyhért 
voltak. Huszár többek között kijelentette, 
hogy addig nem juthatunk nemzeti ideál
jaink megvalósilásához, amíg a történeti 
királyság alapjara vissza nem térünk. Ki
jelentette, hogy ö a titkos választás híve. 
A vita végén Búd miniszter kijelentette, 
hogy 1926lg  az adózás igazságtalanságait 
kiküszöbölik. Belátja, hogy az adóbevéte
leket fokozni nem lenet. A kormány min
dent elkövet, hogy a kereskedőkön segítsen. 
— Az idei márciusi ünnepek közül a ren
dőrség a Kossuth-párt és a szociáldemok
rata párt ünnepségét betiltotta. — Buda
pesten a Turul-Szövetségnek márc. 15-iki 
ünnepélyén dr. Raffay Sándor ev. püspök 
beszélt. Az elemi es középiskolák ünnepé
lyén Rákosi Jenő beszélt: Petőfi — úgy
mond — lelkesített és hősi halált hait a

hazáért, Jókai felébresztette az elalélt ma
gyar nemzetet és vigaszt öntött a szivekbe. 
— A Petőfi-Társaság hármas Jókai ünne
pélyén Pékár Gyula, Bársony István, He
gedűs Sándor, Császár Elemér tartottak 
megemlékezéseket. József Ferenc főherceg 
„Jókai és a nagyapám* című rajzot olvasta 
fel.

A horvát köztársasági parasztpárt man
dátumait Zajednica 9 mandátuma kivételé
vel meg fogják semmisí'eni.

Az oszt ák nemzeti tanács pénzügyi 
bizottsága a hadsereg kö tségvetését tá r
gyalta, mely alkalommal kitűnt, hogy egy 
ilyen kis ország, mint Ausztria 620 milliár- 
dot kénytelen hadseregre áldozni.

A román kultuszminiszter rendeletet 
adott ki, melynek értelmében a zsidóságnak 
csak ott szabad megünnepelni a szombatot, 
ahol a zsidóság többségben van. — A had
sereg több stáz repülőgépet rendelt.

Az orosz szovjet Csehországban nagy 
mennyiségű gyógy- és kötszert vásárolt 
katonai kórházak részére. Magyarországon 
pedig lovakat szintén katonai célokra.

Róma. A pápa márc. 30-ikára titkos 
konzorciumot hivott össze.

Németországot felszólítják a népszö
vetségbe való belépésre. — A birodalmi 
elnök megválasztásának első napját márc. 
29 ikére tűzték ki. — Berlinben véres 
kommunista tüntetés volt.

Hollandia. Vilmos német császár fele
sége megbetegedelt.

Angliában egyre fokozódik az idegesség 
Franciaország légi fegyverkezése miatt.

Japán kereskedelmi szerződést kötött 
a szovjettel A szovjet propaganda ellen a 
japán alsóház javaslatot fogadott el, mely 
szerint a titkos társaságok tagjai, ha az 
alkotmány, a kormányforma, vagy magán- 
tulajdon megváltoztatására törekszenek, 
büntetendők.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A m in d e n n a p i  életből.
G azdasági tízparancsolat. Egy

olasz mezőgazdasági tudós, Cantoci 
egyetemi tanár így állította össze a 
gazdák tízparancsolatát: 1. Ne vágy 
földbirtokot a más pénzén. 2. Ne 
örülj igen a magas áraknak. 3. Ha 
kevés a pénzed, csak bérlő légy, s 
ne akarj földbirtokos lenni. 4. Magad 
műveld a földet, ha képes vagy rá.
5. Ne építs, ha nincs rá okvetlenül 
szükséged. 6. Szeresd a munkás ke
zeket, hanem azért gépekkel dolgoz
tass. 7. Ha módodban áll, öntözhető 
szántóföldet válassz 8. Csak olyan 
barmot tarts, melynek táplálására 
alkalmas földöd van, de rossz barmot 
sohase tűrj meg magadnál. 9. Ha jól 
műveled és gondozod a földedet, 
több termésed lesz. mint amennyit 
el birsz adai 10. Terményeidet ne 
hamisítsd meg és mindig arra töre
kedj, hogy a legjobbat termeld.

Rendelje meg a Dunántúli Evangélikus 
Egyházkerület Történetét.

Irta: Payr Sándor egyetemi tanár.
Kapható: Dekanátuai hivatal Sopron.
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Laetare.
János 6. 1—15.

„Örvendezzetek Jeruzsálemmel, örvendez
zetek abban mindnyájan, akik szeretitek 
azt; örvendezzetek övele, akik azt siratjátok 
vala.m Ezsajás próf-nak ezen szavaival 
nyílt meg hajdan böjt IV. vasárnapján az 
istentisztelet. Innen régi latin neve is Lae
tare: örvendjetek.

E  böjti időben a komoly magábaszállás 
és komoly bűnbánat e csendes napjaiban e 
háromszoros örömre hívás nem kelthet vissza
tetszést a keresztyén gyülekezetben ott, ahol 
az imádkozó és bünbánatot tartó lelkek előtt 
felépülő Istenországára tekintenek. Mert ne 
felejtsük el, hogy van szent öröm is.

Nagymegyeri vitéz Raics Károly tá 
bornok a Haraneszónak is jelestoliu munka
társa a hírlapokban, folyóiratokban eddig 
megjelent közleményeit, előadásait „A nem
zeti feltámadás felé“ címmel könyv alakban 
3 füzetben szándékozik kiadni. Az első fü
zet a nemzeti megújhodásunk erkölcsi té
nyezőit, a második a testnevelés nemzeti 
fontosságát, a harmadik pedig kalonai, vi
tézi és had történeti vonatkozású dolgokat 
fogja magában foglalni. Az I. ára 2, a II. 
250, a III. 3 aranykorona lesz. a jelenlegi 
17 ezer koronás értékelés szerint. — AJ i 
nemzeti felemelkedésünk szent ügyét c-üg- 
gedetlen srivvel és elszánt lélekkel szol
gálni akarja, az siet előfizetni ezekre a fü
zetekre. Megrendeléseket a Harangszó ki- 
adóhivatala is készséggel közvetít.

A dunántúli püspök most bocsátotta 
közre 1. számú körlevelét, amelyben többek 
között felhívja a népjólét és munkaügyi 
miniszternek 140.000 szám alatt kelt leira
tára a közfigyelmet és rámutat azon igaz 
keresztyén kötelességre, amely a hosszas 
világháború vérveszteségtől és az azt követő 
forradalmak pusztításától meggyengült nem
zet jövőjének biztosítására és a jövendő 
generáció megmentésére irányul.

Payr Sándor egyet, tanár, kiváló egy- 
háziörténészünk és lapunk belmunkaiársa 
legutóbb súlyos operáción esett szeren
csésen keresztül. Ugyanis szemét másod
szor operálták Pécseit A szerencsés ope
ráció alkalmából ette ve Isten iránti hálával 
sok szeretettel és jó kívánattal köszöntjük 
Payr Sándort.

Új munkatársak. Dr. Kovács Sándor 
egyet, tanár, Tátray Károly szegedi h. lel
kész lapunk beimunkatársai közé léptek. 
Dr. Kovács Sándor egyet, tanár ígéretét 
bírjuk, hogy a Harangszó egyik legközelebbi 
számában megkezdi régi egyházi alakjaink
tól szóló visszaemlékezéseit.

A budapesti ifjúsági Luther Márton 
kör minden szombaton böjti ifjúsági kulfur- 
estelyeket tart. Előadásokat tartanak: dr. 
Kovács Sándor egyet, tanár, dr. Hiltrich 
Ödön főigazgató, dr. Mágócsy Dietz Sán
dor egyetemi tanár, dr Győry Lóránd r.y. 
miniszter, dr. Böhm Dezső igazgató.

A bonyhádi evang. gimnáziumban már
cius 15-ikének megünneplése alkalmából 
az ünnepi beszédet Lövik Kálmán tanár 
tartotta.

Felhívás hitoktató-lelkész testvére
inkhez! Április 7-én országos ref. hitoktató- 
lelkészi értekezletet óhajtunk tartani Debre
cenben. Kérjük úgy állami, mint egyházi 
fizetésű testvéreinket, szíveskedjenek márc.
28-ig közölni eíraUket ás részt vévé szándé

kukat Mezey Béla önálló hitoktatóval Deb
recen Kálvin-tér 11. sz. alatt. — Az érte
kezlet tényleges megtartását április 1-e kö
rül fudtul adjuk. — A debreceni ref. hit
oktatók nevében: Mezey Béla.

Új evang. lap. Krug Lajos soproni 
evang. népiskolai igazgató szerkesztésében 
egyházunk egyetlen evangélikus tanügyi 
folyóirata, melynek alapítói Kapi Gyula és 
Papp Józsof voltak az „Evang. népiskola* 
újból megjelenik.

F ri'drich  Zsigmond nyug. bajai leik. 
február 23-án hosszú szenvedés után Átány- 
ban (Heves m.) elhunyt.

Új adm inisztrátor. Kapi Béla püspök 
a kisfengeücz-i központtal szervezendő 
missziói egyház szervezésére adminisztrá
tornak kikü dötte Fuchs János volt hidasi 
segédlelkészt.

Nyíregyháza. Invocavií vasárnapján 
Luther-Szövetségi napot tartottak Nyíregy
házán. Ezen a központ részéről megjelen
tek: báró Kass Albert elnök, nemzetgyű
lési képviselő, dr. R í só Lajos országos al- 
elnök és Kuthy Dezső egvetemes főtitkár, 
akik előadásokat tartottak. Előadásaik rend
kívüli hatással voltak a nagyszámú hall
gatóságra.

Szepetnek. Mesterházy Sándor somo
gyi esperes február 22-én avatta fel a gyü
lekezet két uj harangját, mely alkalommal 
az o tári szolgálatot Horváth Lajos gyéké- 
nyesi leikész, a szószéki igehirdetést Sere
gély István helyi lelkész vegezte. A felava
tási ünnepségen az evang. férfikar szép 
énekével működött közre. Az ünnepség vé
geztével díszközgyűlés volt. A harangokat 
elsőben is az elesett hősök emlékére húz
ták meg. A dé után folyamán az ev, ifjú
sági egyesületet és több egyháztagot láto
gatott meg az esperes. Az ifjúsági egyesü
let műkedvelő gárdája Lakics György ren
dezésével Rákosi V : „E'némuit harangok* 
című színmüvét adla elő.

A felavatást megelőző napon, február 
21-én este a templomban vallásos estély 
volt, melyen az. előadást „Szepstnek és 
környéke reformációja és ellenreformációja* 
címen Mesterházy S. esperes tartotta. Ba- 
lázsovits Mária és Balázsovits Gyula melo
drámát adtak elő. Niklesz Maritka szólót 
C-nekelt. Közreműködtek még szavalataik
kal : Pfeiffer András és János, Fischl Já
nos, két zeneszámmal Kaufmann Ferenc, 
Schneemann András és Balózsovits Gyula, 
az ifjúsági énekkar pedig két szép énekkel.

Gyöngyös. Itt Kircbknopf Gusztáv dr. 
a Luther-Szövetség igazgatója tartóit óriási 
érdeklődés mellett legutóbb előadást a 
Szorongásig megtelt templomban a keresz
tyén igazságról. Előadásának hatása alatt 
megalakult a Protestáns Nőegylet.

A m agyar külmissziónáriusok mind 
evangélikusok 1 A „Hajnal* című külmisz- 
sziói folyóiratban olvassuk, hogy mindazok, 
akik eddig Magyarországból a pogányok 
megtérítésére vállalkoztak, evangélikusok. 
Nevezetesen: Rólh Henrik afrikai, Kunst 
Irén kínai, Pauer irma egyiptomi, Böhm 
Sámuel afrikai., s Hermann Adolf kínai 
missziónárius. Örömmel olvassuk, hogy új 
jelentkezők is vannak e szent munkára s 
nogy Magyar Evangéliumi Keresztyén Misz- 
sziói Szövetség már azelőtt a kérdés előtt 
áll, hogy hova küldje ki a jelentkezett 
munkásokat. A „Hajnal* szerkesztője is ev. 
lelkész : Podmaniczky Pál báró. Előfizetési 
dija egész évre a havonídnt megjelenő 
folyóiratnak 42 ezer korona. Kiadóhivatala: 
Budapest, Vili., Gyulai Pál u. 9.

Felhívás és kérelem  a lelkészekhez.
A győri egyházmegye lelkészei márc. 4-én 
tartott értekezletükön tízmillió koronát 
ajánlottak fel nyomda beszerzésére azzal 
a kijelentéssel, hogy vétel esetén ajánlatu
kat felemelik. Az értekezlet elnöke ezen az 
utón felhívja az egyházkerület lelkészeit, 
hogy esetleges ajánlataikat jelentsék be 
Pálmai Lajos íb. esperes urnái Győrben. 
A pénz befizetése valószínűleg az ősszel 
lesz esedékes. Németh Károly.

Monoron prédikációs sorozatot tartott 
dr. Kirchknopí Gusztáv, báró Podmaniczky 
Pál és Rimár Jenő. Kalmár Mihály r. kath. 
valiásu malomtulajdonos minden alkalom
mal megái ítoíta gépeit csak azért, hogy 
munkásai az esti istentiszteleten részt- 
vehessenek.

Szentgotthárd. Az „Evangéliomi Diák- 
Szövelség* rendes havi összejövetelén leg
utóbb Jókai emlékének áldozott „Jókai és 
a protestantizmus* címen Kühár Ferenc 
Víl. oszt. tan. tartott felolvasást. Baldauf 
Károly VII. oszt. és Papp István V. oszt. 
tanulók pedig szavaltak.

Hántán böjt 1. vasárnapján vallásos 
esléiyt tartottak. Közének és Sokoray Bálint 
lelkész szép imája után a dalárda énekelt. 
Takács Róza szavalt, majd a lelkész fel
olvasása következett. Ormoei Lenke, Korodi 
Annus, Baranya Julia, Korodi Ilona és 
Róza, Takács Róza és Szabó István éne
keltek. Szavalataikkal az estélyen még 
közreműködtek Korodi István és Szakái 
Mihály. Ormosi Ernő szólóéneke után imá
val, áldással és közénekkel nyert befejezést 
az estély. Offerlórium 68.370 K volt.

Gindicsalád. A kicsi, alakuló gyüleke
zetben pezsdülő é et indult meg. Ifjúsági 
istentiszteletek, bibliaórák, női énekkari 
órák, ifjúsági összejövetelek élénkítik a 
gyülekezeti életet. Legutóbb vallásos estélyt 
is rendeztek, amelyen Fuchs János s. lel
kész imádkozott, Németh Gy ula szekszárdi 
lelkész irásmagyarázatot tartott, ébreszt
hetvén a hívek lelkiismeretét a szenvedés 
útjára induló Krisztus hittel való befoga
dására. Schöll Lajos főesperes az egyházi 
öntudatról tartott mélyen járó előadást. 
Az estélyen közreműködtek a női énekkar, 
a kistengeüczi férfikar dalárdája, a hidasi 
quartett Béry Gy., Somogyi Juliska, Ta
másira Erzsébet, Junkunc Juliska, Wigand 
Zsuzsanna, Horváth S., Mülibert Margit 
pedig szavaltak. A befolyt oífertórium az 
építési alapot növelte.

Zalaegerszeg. 1924. évről szóló jelen
tését a gyülekezet nyomtatásban adta közzé. 
A gyülekezet, amely 1894. febr. 1-én alakult 
meg, szép reményekre enged következtetni 
a jövőt illetőleg. Az evangélikus lelkek 
száma ebben a nagyfciterjedésü missziói 
egyházban 614 — Magában Zalaegerszegen 
281 lélek. 1924. évben született 24; esket
telek 4, eltemettetett összesen 10. Az evang. 
egyházba áttért 5 ; megkonfirmáltatott 14. 
Az iskolai tanulók száma december 31-én 
70 volt. 1924 év folyamán a gyülekezet 
önerejéből 7,780.000 K költséggel orgonáját 
megjavíttatta és az elrekvirált sípokat pó
tolta. Bevétele a gyülekezetnek 1924. évben 
52,331.470 K, kiadása 51,433 242 K.

Rendkívül fontos missziót teljesít a 
gyülekezet életében a protestáns nőegylet, 
melynek elnöknője dr. Lengyel Károlyné.

Pécs. A pécsi Diakonia és Evang. Tár
saság nevében Baldauf Gusztáv lelkész, 
ügyvezető elnök lelkes felhívással fordul 
az evang. gyülekezetekhez, hogy a Diako- 
niál (nő-egylet) és a Társaságot ama nemes 
törekvésében — mely szerint a pécsi egyetem
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evang. hallgatóit kölcsön tankönyvekkel 
óhajtja ellátni és ezért tankönyveket köl
csönző könyvtárt kíván létesíteni — legalább 
két éven át 10—10 aranykorona adomány
nyal támogassák.

Potyond. Márc. 1-én sikerült vallásos 
estélyt rendeztek. Közének után Bödecs 
Károly s. lelkész imádkozott. Bójtös László 
lelkész böjti előadást tartott. Szavaltak: 
Halász Rózeika, Lukácsi Gyula, Bödecs 
Károly s. lelkész, Kiss Anna, Lukács Irma. 
Az iskolás gyermekek és a vegyeskar éne
kelt. Az estélyt a Hvmnusz zárta be. Offer- 
tórium címén a Hrrangszó fenntartására 
107.000 K folyt be.

A kelenföldi egyházközség területén a 
böjti időszakban a következő helyeken tart 
istentiszteleteket és ünnepélyeket: március 
15-én Horthy Miklós úti iskolában isten
tiszteletet tartott: Szűcs Gabor; Jókai ün
nepélyt a Nőegylet. Budafokon es Török- 
Bálinton Lombos Alfréd prédikált. Március 
22-én a Horihy Miklós úti iskolában az 
istentiszteletet Tomcsányi László tartja, 
délután 4 órakor mesedélután lesz a gyer
mekek részére. Ugyancsak Tomcsányi L. 
prédikál Budafokon." Március 29 én Horthy 
Miklós úti iskolában az Isten igéjét hirdeti 
Szabó Aladár; délután 5 órakor vallásos 
estélyt tart a Leányegylet. Kelenvölgyben 
délután 3 órakor Szabó Aladár prédikál 
— Minden szerdán délután a Hengerma'om 
úti iskolában, minden csütörtökön délután 
a Horthy Miklós úti iskolában bibliaóra 
van.

K athreiner

Kneipp M aláta  Kávé

dr. Zergényi Jenő felügyelő, Ziermaan La
jos, Pöttschscher István és Hanzmann Ká
roly lelkészek, Palásti Kálmán (anfelügyelő, 
Bründl Károly és Schlegl Károly s. tanfel
ügyelők, valamint a tanitótestü'et tagjai tel
jes számban megjelentek és amelyen sok 
szép felköszönte hangzott el. — Az iskola 
új igazgatója, Graf Samu, ki már évek óta 
elnöke a felső soproni evang. egyházm. 
tanítóegyesületnek és tb. őre a soproni 
múzeumnak, 25 év óta működik a tanítói 
pályán, mely időből 5 évet Kolozsvárt és 
20 évet Sopronban töltött. Krug Lajos tb. 
igazgató mar 38 éve szolgálja népoktatás- 
ügyünket és elnöke a dunántúli ev. egyház 
kerületi tanítóegyesületnek, valamint az or
szágos evang. tanítóegyesületnek.

Bám ulatosan olcsó,

Ízletes és kiadós
Jókai ünnepély a  soproni ev. nép

iskolában. Március 1 én a tanítótestület 
sikerült Jókai ünnepélyt rendezeti az iskola 
vizsgatermében, amelyen a tanulóifjúságon 
kívül a leikészi kar és a szülők is szép 
számban megjelentek. Gr.T Samu igazgató 
magyar, Neubauer János tanitó német nyel
ven méltatta Jókai érdemeit, a tanulóifjúság 
kör ül többen szavaltak. Közben az ifjú sági 
énekkar Altdörfer Viktor zeneművész veze
tése alatt elenekelte a magyar Hiszekegyet, 
a Szózatot és a Himnuszt.

Magyargencs. Lapunk legutóbbi szá
mában röviden megemlékeztünk a magyar- 
gencsi ev. ifjúsági egyesületnek műkedvelő 
előadásáról, mely ügy erkölcsileg, mint 
anyagilag jól sikerült. A darabot Rajki La
jos kitünően rendezte, inig a „János vitéz“ 
daljáték énekszámait Nagy László főtanító 
tanította be. Az 1,600.000 korona jővöde- 
lemből 800.000Akoronát az ifjúsági egyesü
let céljaira fordítanak.

Somogydöröcske. A február 22-én ren
dezett műsoros estély tiszta jövödelme 
1,200.000 korona, mely összeg a beszer
zendő oitárteritőre lesz fordítva. A rende
zés, előkészítés, a darab szép és pontos 
vezetése Simon Ottó tanitó érdeme.

Tét. Böjt I. vasárnapján megtartott val
lásos estéiyen „Judás hütlensege“ címen 
Kovácsics Géza lelkész tartott előadást. 
Szavaltak: Bognár Imre, Kiss Margit. Kiss 
Gyula. Az estélyen Kiss Margit és Szabó 
István tanító duett énekkel, a karének pe
dig : „Jézus e világ bűnéért“ és „Szerelmes 
Jézus vájjon mit vetettél“ című szép ének
kel emelte az áhítatot. Az estély, meiy köz
énekkel és imával kezdődött es nyert be
fejezést 436 ezer K-t jövedelmezett.

A takácsi-i gyülekezet böjt I. vasár
napján rendezett vallásos estélye a követ
kező műsorral folyt le : Közének, ima, gyer
mekek karéneke után G/örgydeak Karolina, 
Horváth Lenke és Balogh Gizus szavaltak. 
Majd előadást tartott Szenthe Károly posta 
főtanácsos, a belmisszto egylet elnöke. Ko
vács Sándor, Horváth Dénes, Csete Ilonka, 
Benedek Irén szép éneke után Nagy Etus, 
Dömötör Jolán és Pintér Ilona szavaltak. 
„Bús magyarok imádkoznak“ című gyer
mek ének után imával és Himnusszal fe
jezték be a lelkeiemelő estélyt, melynek 
176 ezer K offer tóriumából 5ü ezer K-t a 
Harangszó támogatására fordítottak.

S z e re n c se  a

K ávéscsészéb en
„Fébé“ Ev. Diakonissza Anyaház

Piliscsaba—Kiotildtelcpen levó nyomdájá- 
jában készült kézzel festett falimondásokra, 
biblia-jelzőkre, levelezőlapokra, selyem
jelzőkre, keresztekre, faégetéses mondá
sokra, faliképekre s tb , melyek a diako
nissza-testvérek munkái; továbbá hitéb
resztő és hitmélyítő könyvekre, füzetekre, 
iratkákra, gyermektörténetekre, bibliákra, 
énekeskönyvekre stb. tisztelettel felhívjuk 
mindenkinek a figyelmét és szeretettel 
ajánljuk. Megrendeléseket teljesít: „Fébé“ 
Ev. Diakonissza Anyaház Piliscsaba—Kló 
tildtelep.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
Németország. A német belmissziói 

munkásság a német parlament részéről is 
nagy elismerésben részesült, a német par
lament gazdasági bizottsága ugyanis 12 
millió aranymárka segélyt szavazott meg 
az evarigéikus belmisszió céljaira. Voltak 
egyes képviselők, akik a jótékonyság gya
korlását államilag rendezni akarták, de a 
többség cdanyilatkozott, hogy a szabadon 
megnyilatkozó munkás szeretet semmiképen 
sem jó barmi állami kényszerbe szorítani 
s hogy ha már 40 000 diakonissza és dia
kon ah a belmisszió szolgálatában és az 
210 tOO betegággyal rende kezik, azt csakis 
a belmisszió verbuváló tevékenységének 
lehet köszönni.

Hogy hová vezet az egészségtelen val
lási mozgalom, azt legjobban abból látni, 
hogy keleti Poroszországban az úgynevezett 
komoly bibliakutatók szektájának már egy
néhány áldozata van. A szekta terjesztői 
oly hatással vannak egyesekre, hogy azok 
vallási őrjöngésbe esnek és teljesen meg- 
tébolyodnak ilyen esetek oly gyakoriakká 
váltak, hogy a hatóság kénytelen volt ösz- 
szejöveteleiket megtiltani.

A jó szépirodalmi i s  vallásos irodalom 
pártolására most újabban széleskörű agi
táció folyik szerte az egész német földön. 
Beriin központtal oly szövetség létesült, 
mely kevés pénzért kiváló szépirodalmi 
lapokat, de küönösen értékes és magas 
nívójú könyveket bocsát tagjainak a rendel
kezésére.

Svédország. A Stockholmban f. é 
augusztus 9 én megnyitandó protestáns 
világkonferenciára már serényen folynak 
az etókészüleíek. Részvételüket eleddig 
nemcsak az európai de már a briit és az 
amerikai evangélikus egyházak is kilátásba 
he yezték, hogy az tényieg világkonferen
cia lesz.

Észtország. Az Észt evangélikus orszá
gos egjház főpapjának, az észt püspöknek 
mindeddig nem volt állásához mérten méltó 
temploma. A kormány ezen úgy segített, 
hogy Reval, Észtország fővárosának egyik 
szép temp omát állami tulajdonnak nyilvá
nította és azt azután az ország főpapjának 
rendelkezésére bocsátotta. Emiatt nagy a 
felháborodás a revali német körökben, mert 
e templom a német egyházé volt eleitől 
fogva, de az észt kormány igen ügyesen 
és előzékenyen intézkedett, mikor kimon
dotta, hogy a német gyülekezet is tarthat 
óit istentiszteletet, de már csak vendégjogon.

■  A soproni evang. népiskola igazgató- 
I j á n a k  és kct tan itó já  iák kitüntetése és 
I  búcsúztatása. Igazgatóválasztás. A sop- 
I  róni evang. egyházközség népiskolájánál a 
I  folyó tanévben fontos változások történtek.
■  a 20 tagból á'ló tanítótestületnek 3 érde-
■  mes tagja: Laechober Gusztáv igazgató,
■  Thirring Sámuel h igazgató és Ritter Ja- 
I n o s  tanító 42, 50, ill. 4Í évi szolgálat ulán 
l a  múlt év végén nyugalomba vonultak, mire
■  az egyházközség presbitériuma az iskola-
■  bizottság javaslatára december hó 15-én
■  tartott ülésén egyhangúlag Gráf Samu tani- 
I t ó t  választó.ía meg igazgatóvá, Krug Lajos 
■ tanítót pedig tb. igazgatóvá. A nyugalomba 
■vonult tanítók ünnepélyes búcsúztatása a 
■m árcius hó 1 -ín tartott konvent ülésen tör- 
I té n t . Dr. Zergéuyi Jenő fönormánytanácsos, 
Hegyhk. felügyelő és Ziertnann Ltjo3 leikész 
■szívből jövő és szívhez szóló szép szava
i k a t  intéztek a búcsúzó tanférfiaklioz. La- 
Hschobar Gusztáv igazgatónak a vallás- és 
■közoktatásügyi miniszter úr elismerését és 
■köszönetét fejezte ki. Az etról szóló ok- 
l i ra to t  az elnökség a konvemi ülésen fel- 
lo lv a s ta  és átadta a kitüntetettnek. Folol- 
■vastaitak továbbá Kapi Béla püspöknek es 
■Scholz Ödön esperesnek a tavozo tanférfi- 
Hakhoz intézett szép, meleghangú levelei- 
■Ezek után Graf bantu igazgatót és Krug 
■Lajos tb. igazgatót üdvözölte az elnökség 
K zep , meleg szavak kíséretében, kik a meg- 
Htiszteltetésért nicghatoitau inundtik köszö- 
K e te t. — Március 5-én a tantestület a tá
v o z ó  kartársak tiszteletére az Ev. Olvasó
l é s  ifjúsági Egyesületben szükebb körben 
K edélyes buciúestélyí rendezett, amelyen
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C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Halálozás. Súlyos veszteség érte a 

kemenesaljai egyházmegye nagyérdemű es
peresét, Varga Gyula vönöc'd lelkészt. 
Szerető hitvestársa életének 69., boldog 
házasságának 42. évében rövid, kínos szen
vedés után visszaadta imádkozó leikét 
teremtő Istenének. Az ő elhunytéval egy, 
a szó nemes értelmében igazi papnéval lett 
ismét szegényebb ez a világ és egy bo'dog 
parochiára ráborult a sötét gyász a maga 
mélységes fájdalmával.

A haláleset alkalmával a gyászoló csa
lád a következőt jelenti:

Alulírottak mély fájdalommal és megtört 
szívvel jelentik a szerető hitves, legjobb 
édesanya, nagyanya és szerető testvérnek, 
valamint rokonnak Varga Gyuláné szü etett 
Hering Máriának életének 69 ik, botdog 
házasságának 42-ik évében rövid, kínos 
szenvedés után 1925. évi máraius hó 14 én 
éjjel 1 órakor történt elhunytál. Boldogult 
drágánk tetemét folyó hó 16 án délután fél 
5 órakor az evangélikus szertartás szerint 
a vönöcki temetőben helyeztük örök nyu
galomra. Vönöck, 1925. évi március hó 
14 én. Boldogok a halottak, kik az Urban 
halnak meg! Szeretetünk virraszt kedves 
halottunk felett. Varga Gyula az elhunyt 
férje. Varga Ju'ia, Kempelen Ágostné Varga 
Éva, Varga Gizella és Sára gyermekei 
Kempelen Ágost veje. Kempelen Márta és 
Imre unokái. Hering Zsigmond, özv. Schranz 
Jánosné Hering Júlia testvérei.

Esküvő. Rischawy Alajos é3 Kurz Julia 
Szentgotthárdon márcus 12-én házasságot 
kötöttek. Tanuk voltak: Gruber Sándor 
Szombathelyről és Kollár Elek Szenigott- 
hárdról.

Ú J D O N S Á G O K .

A Kormányzó ebédje. A Kormányzó 
és felesége március 11-én ebédet adtak, 
amelyre hivatalosak voltak többek között 
dr. Csernoch János bibornok-hercegprímás, 
dr. Raffay Sándor püspök é3 felesége, dr. 
Ravasz László püspök és felesége, Zsub- 
kovics György görögkeleti püspök, dr. Mé
száros János érseki helytartó.

Gyermekrablás a barátok tem plo
mában. Vakmerő és titokzatos eset tör
tént a barátok templomában Budapesten. 
Egy anyának, aki hálát adni ment az isten
nek, hogy fiúgyermekkel áldotta meg, fan
tasztikus körülmények között elrabolták, 
alig néhány napos csecsemőjét.

Síremlék felszentelés. Bensőségteljes 
ünnepség keretében szentelték fel Szent
gotthárdon március 15-én Kubicza Ákos 
felkelő síremlékét, aki a nyugatmagyaror
szági felkelés idején nem’ messze S/.ent- 
gotihárdtól esett el és a szentgotthárdi te
metőben alussza örök álmát A síremlék fel
szentelését dr. Békéi Vilmos nyug. ciszterci 
tanár végezte, ki lelket megkapó szép imát 
mondott a sírnál. A síremlék létrehozása 
Onody Zoltán járásbiró lelkesedésének, fá
radhatatlanságának eredmény j.

Osttfyasszonyfán ismeretlen okokból 
(fiz támadt és a nagy szélben 6 ház, 12 
szérű, sok takarmány leégett; több mai ha, 
disznó bentégett. A kár feibecsülhetetten. 
— Óriási tűz volt legutóbb Budapesten is, 
mely alkalommal 1 tűzoltó meghalt, 15 em
ber megsebesült. — Kőbányán leégett egy 
gyár.

Prohászka O ttokár Békéscsabán. 
Prohászka Ottokár székesfehérvári megyés

püspök pár napon keresztül lelkigyakorlatot 
tartott a városban. Tiszteletére a városi 
színházban vallásos díszelőadást rendeztek,

ÚJ pénzegység Ausztriában. Március 
1-től Ausztriában új pénzegység van forga
lomban, a silling, meiy egyenlő 10.000 osz
trák koronával, és a garas, mely egyenlő 
1000, osztrák papír koronával.

Új vallás, amely 50 hold főidet ad  
híveinek. Őrizetbe vették az „Őrtorony“ 
nevű szekta két biblia magyarázóját: Kocs- 
márszki József volt szabót és Fü öp Sán
dor volt fogházőrí. Mindketten faluhelyen 
járkáltak, ahol bibliákat árusítottak és köz
ben olyanformán magyarázták a bibliát, 
hogy mindenkinek 50 hold földet Ígértek. 
A kér embert a budapesti főkapitányságra 
kísérték. A szekta főpapja Kiss György, 
akit azonban a rendőrség sehol sem talál.

Erdélyben egyre nő a kenyérinség. 
A kenyérinség Erdélyben egyre fokozódik. 
A lakosság eldugta búzáját és nem hajlandó 
maximális áron” a hatóság rendelkezésére 
bocsátani.

járványszerűen pusztít a veszettség 
Dél-Tirolban. Dél-Tirolban egy hónapon 
beiül huszonhárom veszettség fordult elő. 
Az utolsó áldozat Hager állatorvos Gries- 
bő! és egy boseni tetőfedő. A lakosságot 
a járvány terjedése nagy mértékben nyug
talanítja.

Hatezeréves sírt tá rtak  fel Egyiptom
ban. A gizehi nagy piramisok közelében 
egy sírt nyitottak meg, amelyről azt teszik 
fel, hogy Benő Feru, a negyedik dinaszda 
első uralkodójának a sírja. A haíezeróves 
sír egy épp szarkofágot s igen sok érdekes 
tárgyat tartalmaz.

Esküvő a siralom házban. Amerikai 
lapban olvassuk, hogy John Naterniuh ha
lálraítélt gyilkos a siralomházban házassá
got kötött egy fiatal leánnyal. Szertartás 
alatt behallatszoít az ácsok kopácsolása, 
akik az akasztófát állították össze. Az es
kető» befejezőre után pár perccel a gyilkost 
kivégezték.

Ékszertolvaj kutya. Párisbati a rend
őrség letartóztatott egy emberi, aki kutyája 
segítségéve! lelopta a párisi divathölgyek 
ékszereit, amelyeket az utolsó divat szerint 
a bokán viselnek. A kutya ugyanis a nők 
bokájáról leharapta az értékes kövekkel 
díszített bokakarikákat s aztán gazdájához 
vitte.

Herczeg Ferenc képes irodümi heti
lapja, az Új Idők, fennállásának 30. évfor
dulója alkalmából 100 millió koronát sorsol 
ki olvasói között. Az Uj Idők 10. számában 
folytatódnak Csathó Kálmán és Ludwig 
Wolff érdekes regényei. Közli a lap azon
kívül Herczeg Ferenc, Illés Endre és Peter 
Robinson elbeszéléseit, Hegedűs Lóránt, 
Rákosi Jenő, Lyka Károly és Andersen 
György cikkeit, Mühlbeck Károly elmés 
fejléceit, számos művészi és időszerű képet 
és a lap rendkívül népszerű rovatait, a szer
kesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az 
Uj Idők előfizetési ára negyedévre 80.000 
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 b e : 

— A számok ezreket értékelnek. — 
Szentgotthárdról: Schaberl János 200, 

Martin Józsefné 60, Schwartz Emilné Güs-

sing 300, Lovászpatonáról: Howáth Gyula 
100, offertórium 150, kasza kisorsolása 250, 
Herceg Fe enc Szombathely 100, Dorn 
Lajos Győr 4. Takács Gyula Bakonynána 
10, Vámosi Vilma Bpest 10, Juszt Józsa 
Feisőpetény 10, Varga János István fia 
Répcelak 10, Perleki Gizella Oslffyasszonyfa 
30, Gál István O.tffyasszonyfa 4, Dávid 
Sándorná Nasvdém 10, Bárdossy Zoltán 
Alsómesteri 136, Kovács István Szombat
hely 4, Bódogá János Kőszeg 10, Lóránt 
Samu Győr 10, Tóth Sámuel Rákospalota 
4, Cs. Molnár Istvánné Rákospalota 4, Cs. 
Molnár Mihály Rákospalota 10, László 
Károly Jánosháza 8, Csonka Róza Alsónána
4, Szenteh Dezső Sopron 4, Müller Béla 
Pécs 4, d,r. Kneffel József Túra 50, Makker 
Mihály Újmalomsok 25, Sándor Ferenc 
Körmend 16, Uray Emilné Székesfehérvár
5, Szloboda Jánosné Székesfehérvár 5, 
Bartakovici Karoly Boba 15, Somogyi Ká
roly Somlószőilős 30, Döbröntei Pál Győr 
4. Özv. Nagy Kálmanné Kispécz 5, T. Fa
ragó Lidia Kispécz 6, özv. Síkos Károlyné 
Kispécs IO, Sebök Janos Szőce 4, Bátsi 
Zsigmond Veszprém 8, -Reiber Lajo3 Lócs 
28, Németh Lajos Tét 36, Sopronnémeti 
offert. 60, Fadgyas Gyula Bakonytamás 36, 
Takács Sándor Viszta 6, Horváth János 
Viszta 6, Horváth Jánosné Viszta 6 Hor
váth Annus Viszta 6, özv. Gáspár Béíáné 
Sárvár 8, Voif Lajos Harta 68, Szaiai és 
Béres Szombathely 23, Medgyaszay Kor
nélia Budapest 36, Inotay János Győr 4, 
Pummer Adolf Rechnitz 32, Tárnokréti off. 
15, Tárnokréti adom. 40, dr. Neun József 
Dombóvár 4, Horvath Sándor Kemenes- 
pálfa 14, Kinszky Antal Kispest 10, Balassa 
Sándor Dombóvár 10, Baumgart János 
Dombóvár 10, Keres László Dombóvár 10, 
Reidinger Konrad Dombóvár 5, Hoffmann 
Ernő Dombóvár 15, Boros Mihály Gárcze 
4, Höüig G. Adoifné Szombathely 4 Frey 
Sándorné Csorna 4 Sprenger Lajos Kapos
vár 4 ezer koronát.

IFtielóa Ofurkeutd ét kiadó: ( ZiPOTT fcEZl
Str-rif'jrGrtVvrrf. ▼«**$*"***▼*«■

Szrrkessdótirs: NÉKKTH KASOM. 
KériraL k«t nem aducV víss?,#

TRUNKHAHN FAISKOLA
Békásmegyer, Budapest mellett, 

30 percnyi a fővárostól.
Gyümölcsfák, rózsák, díszfák, 
cserjék, évelők, akác-csem ete 
és giedicsia azonnal szállítható.

Kérjen árjegyzéket. 1—1

ÁMORLEY PHONE;1 apró, láíhataíian fül- 
1 telefon, éjjel-nappal 

hisználnató, halk h ingok, 
\  nevetések tisztán halhatók. 

Több ezer használatban Sú- 
I lya fél gram. Számtalan hála
levél Nehezen hallók és fül

zúgásban szenvedőknek. Prospektust 10 
ezer korona ellenében küld RÁD VÁNY I 
ISTVÁN B u d a p e s t, VI., Apponyi tér 5.

Gőzölt bükkfa-hálószobák, székek gyö
nyörű kivitelben, gyári áron, csakis nagy
ban PLANTA FAÁRUGYÁR R T. Buda
pest, Vll., Dob u. 90. 2—2

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Liptulajdonos:
a DnDáDt&ll Latber-SzOvetsfig.
Az OrH7.áKOM LutUcr-Siöret- 

•é* hliaUI.8 lapja.

Kéziratok. előfizetést dijak 
ée reklamációk a 

HARANGSZŐ szerkesztő 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vaavm.) 
küldendők. 

Előfizetőst elfogad 
minden svaiig, lelkész 

és tanító.
Maolelsolk minden vasárnap.

T érje tek  m eg  azért 
és é l te k !

Szerkesztó-kiadóhiratal:
s z e n t o o t t h ä r d .

Vasvármegya. 
a „hauakgszO“

előfizetési ára: az első 
negyedévre 16.000 korona 
Csoportos küld. 15.000 K. 
fisther-Sztvetégl tagoknak 

10“/o-os kedvezmény. 
Amerikába egész évre 3 
dollár; az utőd&llamokba 
az I. negyedre 20.000 K.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Lesz-e a keresztrefeszí- 
tés halálából feltámadás?
I r ta : Weörös István kormányfőtanácsos.

Történelmünk színpadán az 1848. 
és 49-ik években játszódott le nem
zeti életünknek ama nevezetes drá
mája, melyet a sors keze művészi 
tökéletességgel írt meg számunkra, 
hogy az, hazafias erényekre buz
dítson s hibáink feltárásával oku
lásunkra szolgáljon. Azért a 48-iki 
idők megünneplése 70 éven át be
véste magát magyar közéletünk 
kalendáriumába és bevésó'dött a 
magyarság Hiszekegyébe.

Drámának nevezzük a színpadi 
költészetnek azon nemét, melyben 
a főszereplő: a hős nagy és nemes 
célokért küzdve is elbukik jellemé
ből folyó hibái miatt.

1848 március 15-én Budapesten 
gördült föl a függöny. Ott állt az 
egész nemzet, nemes felbuzdulásá
ban, hazája függetlenségéért ál
dozni, élni, halni készen; — s az
tán bámulatra ragadta a világot 
polgári és harci erényeinek pom
pájával. Mégis már 1849 augusztus 
13-án lezuhant Világoson a függöny 
s mögötte görnyedt az orosz csá
szári sereg tömege által letiport s 
az osztrák császár lábai elé vetett 
gúzsba kötött magyar nemzet, — 
előtte pedig tátongott a magyar 
szabadságnak vértől párolgó sír 
gödre. A sorsirta drámának ez volt 
befejező képmutatványa.

Hibáink miatt, erényeink mellett 
is gyakran sújtott bennünket a sors 
keze.

Ránk talált már tatárjáráskor a 
mohi pusztán. Utolért bennünket a 
a török harcok kezdetén Várnánál, 
később nemzeti nagylétünk teme
tőjénél Mohácsnál, az osztrák ura

lommali harcainkban a kuruc sere
gek fegyverletételénél, a majtényi 
síkon.

De a legmegrázóbb csapását 
szenvedjük a jelen időkben.

Területünk így szétmarcangolva, 
társadalmi és politikai életünk így 
megmételyezve, nemzeti létünk fel
tételeiből ily pőrére vetkőztetve, 
még nem volt soha.

Felvirrad-e hát még valaha?
Lesz-e a keresztrefeszítés halá

lából feltámadás ?
Igen, lesz! s ez csak rajtunk á l l! 

Tisztítsuk meg erkölcseinket a hu- 
zavonó gyűlölködéstől, irigykedés- 
löl, az oktalan fényűzéstől, a tar
talmatlan tüntetni vágyástól; nem
zeti sajátságaink fenntartásával, 
tevékenységgel, szorgalmas gazdál
kodással bizonyítsuk, hogy van 
magyar nemzet, mely élni akar, 
s kultúrájánál fogva ehhez joga 
v a n ; iparkodjunk bizonyítani, hogy 
Mármaros sójára, a kárpátalji ipar
vidékre, a Bánság kalászt termő 
rónáira, Erdély érchegyeire meg-

Evang. Theologusok
A Harangsző 10 ik számában kö

zölt hasonló című cikkünkben már 
jeleztük, hogy arról külön óhajtunk 
szólni: hol nyert Sopronban eihelye 
zést a Theo). Otthon s hogyan telt 
itt el annak első éve? Az alábbiakban 
azért ezt az ígéretünket váltjuk be.

Már maga az a tény, hogy az új 
theol. fakultásnak is meg kellett 
egyelőre elégednie azzal, hogy a 
dunántúli egyházkerület megszűnt 
theol. akadémiájának a lyceurn épü
letében levő helyiségeiben rendezked
jék be, világosan mutatja azt, hogy 
a „lakásínség“ nagy akadályt jelentett 
eleitől fogva s jelent mind mai napig

élhetésünk szempontjából s politi
kai súlyunknál fogva szükségünk 
v an ; ezeréves birtoklásunktól egy 
általunk fel nem idézett háború 
ránk nézve kedvezőtlen esélyei 
meg nem foszthatnak.

Neveljük a jövő nemzedéket tudásra, 
szorgalmas munkálkodásra, vallásos, 
hazafias erényekre.

Mint az Alpesek kutatói össze
fűzik magukat, hogy biztosítsák 
egymást a lezuhanás ellen: úgy 
kell nekünk is helytállanunk a 
munkában egy mindért és mind 
egyért.

Mint a protestáns hivő bűneinek 
bocsánatát azon határozott kijelen
téssel kéri a Mindenhatótól, hogy 
akarja magát m egjavítani: úgy kell 
nekünk is gyónásszerüleg kötelezni 
magunkat arra, hogy hazánk javára 
irányuló törekvéseinkben meguj- 
hodni akarunk.

Akkor lesz felvirradás!
Akkor hihetünk az isteni örök 

igazságban!
Akkor hihetünk Magyarország 

feltámadásában!

Otthona Sopronban.
lelkészképzésünk ügyének Sopronban. 
Távol áll tőlünk azt állítani, hogy 
az illetékes tényezők nem tettek volna 
meg mindent a fakultásnak megfeleld 
épületben való elhelyezése iránt, az 
azonban viszont tény és való, hogy 
a viszonyok ércfalán ez a jó szándék 
megtörött. Ezek után nem csodálkoz
hatunk azon, hogy a „Theol. Otthon“ 
sem költözhetett be egy új, modern 
internátusba. Annál nagyobb hálával 
és köszönettel kell azért megemlékez
nünk arról, hogy a soproni ev. gyü
lekezet elnöksége az ottani árvaház 
vezetőségével együtt szíves készséggel 
átengedte az árvaház egy részét a

Legtöbb gondunk a Harangszó fenntartása legyen!
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Theol. Otthon céljaira, ügy hogy ott 
a tanév elején eleinte 36 theologust, 
később 29 et helyezhettünk el. Ugyan
csak nagy segítséget jelentett az is, 
hogy a theologusok — a lyceum 
fenntartó és kormányzó hatósági szí
vességéből — a lyceum alumneumá- 
ban nyerhettek jó és viszonylag olcsó 
ellátást, amiről ezúttal is csak hálás 
köszönettel lehet megemlékeznünk.

Az ily módon részben Theol. Ott
honná átalakult árvaházban persze 
csak kaszárnyaszerüen helyezkedhet
tek el theologusaink, de örömmel 
említhetjük meg, hogy ifjúságunkban 
megvolt a komoly akarat ezzel a 
kaszárnyaszerű élettel együttjáró ne
hézségek leküzdésére s ami nekik 
sikerült is. Gondoljuk meg csak, mit 
jelent az: tiz-tizenkét fiatalembernek 
egy szobában, illetve teremben együtt 
lakni I .Az az ifjúság, mely ily nehéz 
viszonyok között is tud dolgozni s 
becsülettel elvégzi kötelességét, csak 
elismerést érdémelhet. Talán nem 
lesz felesleges, ha megemlítjük, hogy 
az Otthon benső rendjét annak régi 
szabályzata szabta meg s így aszerint 
alakult benne az élet. A reggeii áhí
tatot az egész ifjúság közösen, a 
fakultáson szokta megtartani, az Ott
honban azonban minden este 9 kor 
esti könyörgés szokott lenni, amikor 
egy-egy theologus imádkozott, azon
ban esténként pedig az Otthon fel
ügyelősége tartott rendszeresen bib 
liamagyarázatot s megbeszéléseket.

- Ekkor szoktak az ifjak beszámolni 
belmissziói munkásságukról is.

A Theol. Otthon egyházi sseretet-

Panasz és vigasz.
Nőm: — De megtépett ez az élet!. . .
É n : — Ne félj, míg az Istent féled:

Nagyobb bú, baj sohsem érhet.
Nőm : — Mit vesztettünk: egész vagyon!...
É n : — Óh, ne aggódj azért nagyon

Nagyobb kincs a h it: — megvagy on!
N őm : — Vége lesz a nyárnak, dalnak! . . .

É n : — Szüntesd, Édes, aggodalmad’:
A szeretet meg nem halhat!

PETROVICS PÁL.

Az ezüst kulcs.
, Irta : Fenyves Ede.

Várpalota vára egymaga maradt fenn 
mind e mai napig épségben, mint a ziva
taros múlt idők emléke, a többi Balaton 
környéki vár, vagy tizenkettő, mind romok
ban hever.

.....S -

Öreg magyarok.
Öreg, bús magyarok, a tél szakadt rájuk, 
Be fakó az arcuk, rongyos a dolmányuk, 
Szomorú szemükből könny pereg le lassan. 
Még csak le sem törlik, ha egyedül vannak. 
Hangjuk is úgy zendül panaszosan, halkan, 
Mint a temetésen csendülő harangnak, 

Zokogó harangnak.
Öreg, bús magyarok, mit zokog imátok 
Deres fejeteket mikor lehajtjátok ?
Azt kéritek ügy-e ? Amit úgy sirattok, 
Kárpátok fenyőjét, Erdély sóját, ércét,
A Bácska rónáját... S úgy nyugodtan haltok, 
Látjátok a zászló régi dicsőségét,

Drága ünneplését.
Öreg, bús magyarok, sorsotok be szánom, 
Mikor rátok nézek, könny ül meg pillámon, 
Lehajtom fejemet, kezem összeteszem, 
Imádkozom én is . .  . Én meg tiértetek: 
Hadd nyugodtan halni, az álmuk is legyen 
Nagy Magyarországról, miért szivük eped, 

Talán meg is reped ?!
BUTI SÁNDOR.

intézmény. Ebből következik az, hogy 
a bennlakók nagy része jelentékeny 
segélyt élvezett már az intézet első 
soproni évében is úgy a bennlakás, 
mint az élelmezés tekintetében. Élel
mezési segélyt természetesen kaptak 
nem bennlakók is. Az Otthon jótéte
ményei — bennlakás és alumneumi 
tétek — 27 millió koronát tettek ki 
Ezt a nem jelentéktelen segélyt csak 
az tette a múlt évben lehetővé, hogy 
ifjaink a nyáron supplikáltak az Ott
hon céljaira s hogy jelentős Összeget 
eredményeztek az Otthon javára az 
ifjúság által rendezett missziói utak 
is, melyekről a múlt év folyamán a 
„Harangszó“ is megemlékezett.

A város közepén áll a hatalmas négy- 
szögű épülettömb, a déli oidalon két sa
roktornyával. Körülötte a várárok helye 
még most is kivehető, évszázados fáknak 
sudara emelkedik belőle a magasba s a 
borostyán örökzöldje fut fel a kétemelet- 
nyi falon egész a tetőzetig.

Belül a vastag faltömegek a bútorozott 
tornácok, fülkék, szobák és termek hosszú 
sorát zárják magukba s regéinek évszáza
dok eseményeiről, régen elporladt emberek 
viselt dolgairól, háborús időknek hangos 
zsivajáról Itt, hol egykor páncélos leventék 
lábadobbanásától visszhangoztak a folyo
sók, ma békés munka folyik, itt helyezvék 
el a mai virágzó bányatelep irodáit és tiszt
viselő lakásai. Egykor a szurokfáklyák füstje 
kormozta feketére a komor falakat, ez idő 
szerint a villanykörték fehér fénye hirdeti 
a művelődés és haladás világosságát

Óit, hol most a banyamüvek gépei kat
tognak, száguldó lovasok vágtatlak ki és 
be a várkapun. A várban lakó kényúr csa
patai majd gazdag zsákmánnyal, majd a 
csetepatékban jól megtizedelve tértek haza 
kalandozásaikból. A környék népe örökös 
rettegés között rejtegette verejtékes mun
kája gyümölcsét a fosztogató rabló hordák 
elől, kiknek nyomában pusztulás, siralom 
és átok járt. *

Nem lehet itt említés nélkül hagy 
nunk azt sem, hogy a Theol. Otthon
nak van kis kézikönyvtára s iratter
jesztése, mely főleg bibliaterjesztéssel 
s valláos iratok terjesztésével foglal
kozik. Ha az Otthon anyagi helyzete 
megengedné vagy ha támogatást kap
nánk e célra, szeretné az ifjúság ezt 
a vállalkozását minél jobban kiépíteni.

íme, néhány rövid szó a Theol. 
Otthon soproni első évéről. Nem lehet 
azt mondani, hogy könnyű volt ez 
az év, de éreztük az Isten irántunk 
való jóságát és szeretetét az egész 
idő alatt S az bizonyos, az első év 
alapján elmondhatjuk hogy nem volt 
felesleges az Otthon Sopronban sem, 
ellenben házagpót ó intézménynek bi
zonyult az ott is.

S ilyennek tartja az egyetemes 
egyház is, amisek bizonysága az, 
hogy a múlt évi egyetemes közgyű
lésen egyebek mellett elhatározta a?t 
is, hogy a Theol. Otthon 1924—25- 
iki költségvetésében mutatkozó hiány 
fedezésére 15 millió koronát fordít, 
vásárol az Otthonnak harmoniumot, 
megkezdi bebútorozását stb. Azt 
ugyanis nem szabad elfelejtenünk, 
hogy az Otthont ebben az első esz
tendőben ágyakkal, szekrényekkel stb. 
az árvahát segítette ki 1

A második tanévnek most még 
csak a közepén vagyunk s azért korai 
volna máris az egész évről szólni. 
Annyit azonban már most is meg
említhetünk, hogy a Theol. Otthon 
ma már „otthonosabb“, mint tavaly 
volt, amit nemcsak annak köszönhet, 
hogy az árvaház n gy termei helyett

Újlaki Lőrinc halálával VárpaioM vára 
özvegy Rakacs Magdolna révén, második 
férje, Móré László királyi étekfogómester 
kezére került, aki testvére volt a Mohács
nál elesett Móré Füiöp pécsi püspöknek.

Ennek most épen négyszáz éve, amikor 
javában dúlt az országos pártyiszály, mely 
a nemzetet Mohácsnál ásott sírja felé so
dorta.

Móré Várpalotán nagy uraságra fett 
szert. Míg Zapolyai és Ferdinánd párti 
magyarok, miisem törődve az ország tá
tongó sebeivel, egymást döngették, a török 
szépen beült Budavárába és szipolyozta az 
ország népét. Voltak a magyar urak között, 
kik nem átallották a törökkel cimborálni, 
mivel e barátságból több hasznuk volt, 
mintha a két ellenkirály valamelyikének 
politikáját támogatják.

E zűrzavaros forgatagban voltak olya
nok is, kik kalandorok és szélhámosok 
módjára, bandita erkölcsöknek hódoltak és 
minden pártokon felül és kfvül egész ön
állóan a saját kezükre dolgoztak.

E ek között fényeskedett Móré László, 
a palotai várúr, a rablólovagoknak egyik 
mintaképe. Önző, alacsony lélek, híjával 
emberi és hazafias erényeknek, erőszakos, 
másokkal szemben minden bántalmazásra 
kész, zsarnoka családjának és alantasainak.
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a jelen tanévben — bár az árvaház 
épületében, — de kisebb szobákban 
nyertek a bennlakók négyesével ötö
sével, sőt két szobában kettesével 
elhelyezést, de főleg annak, hogy 
báró Radvánszky Albert, egyetemes 
egyházunk fáradhatatlan felügyelője 
mári3 megvalósította mindazt, amit 
az egyetemes közgjülés nmU évi 
határozatával remélnünk engedett: 
ágyakat, szekrényeket stb küldött az 
„Otthon“-nak, beszerzett számára egy 
pompás amerikai rendszerű harmoni- 
uaiot, úgy hogy ha még nem is min 
denben, de már sokban nélkülözni 
tudják az árvaház felszerelését. S ha 
egyetemes egyházuok a jövőben is 
ily gondot fordít Theol O ihonunk 
támogatására és fokozatos felszere
lésére, akkor hamar eljön az az idő, 
hogy ebben a tekintetben nem lesz 
más vágyunk, mint az, hogy a Theol. 
Otthon mielőbb saját otthonába köl
tözködjék, őho! ezután úgy rendez
kedhetne be minden tekintetben, ahogy 
azt lelkésznevelósüok nagy érdekei 
megkívánják.

Adja 1 ten, hogy ez az idő mielőbb 
eljöjjön!

Nem hagyhatjuk itt megemlítés 
nélkül, hogy az egyetemes közgyűlés 
az Otthon dolgainak intézésére egy 
soproni helyi bizottságot siervezett, 
melynek tagjai: Ziermann Lajos lel
kész, dr. Zergénvi Janó felügyelő a 
soproni egyházközség részéről, Strá 
ner Vilmos dékán és dr. Pröhle Ká 
roly prodékán a theol. fakultásról 
azonkívül dr. Töppler Kálmán, Benkő 
Oéza az árvaház gondnoka és az 
Otthon mindenkori felügyelője.

Bi alommal várjuk ettől a bizott-

Irtózva és reszketve gyűlölték őt az embe
rek. A személy és vagyon szentségét sem
mibe sem vette, orvul támadott, mint az 
útonálló s könyörtelen volt, mint a hóhér.

A kincs és vagyon szeretetében az őr
jöngésig ment, szüntelen az arany után 
szimatolt és ha rátalált, egyszabásu cim,- 
bo^áiva! nem nyugodott addig, míg az kincs
tárába nem került. Urat és pórt, papot és 
kalmárt, pásztort és hajcsárt egyformán 
megsarcolt, várakat és kastélyokat kifosz
tott és mint a hörcsög az eleséget vermébe, 
úgy hordta ő rakásra a rablóit kincseket.

Jó néhány évig tartotta rettegésben az 
ország négy-öl vármegyéjét és még Szla- 
vóniaoa is eljárt harácsolni és a vakmerő 
országos kalandor szennyes üzelmeinek 
senkisern merte ú ját vágni, vagy hogy fész
kében rajta üssenek és további gazságait 
lehetetlenné tegyék.

Szomorú időknek jelensége, az elgyen
gült nemzetnek szégyene, az ország testé
nek fekélye volt egy- egy ilyen országhábo- 
ritó, a nemzet nagyjaiból kikerült haza
áruló.

Mennyivel magasabban állottak ezeknél 
azon kornak igazi nagyjai és jobbjai: a

Tavasz.
M árciusi lan gyes széllé 
Cengeli m ár a iaoaszh 
Illatozó lá g y  fuoalma 
ösé& elgalja arcemah  
Ricsi fejéi1 a hóoirág 

•  A  hé áléi fiidugja,
Y en fa lécén , csali! alalf 
Illatoz az ibolya.

M elegebben sü l már a nap, 
Derüllebb a lálljalár,
R icsi herlünR  öreg fáján 
Csiripel eg y  cinüepár.
M ilyen  szép  is a fiifielef,
Illatozó o irággal,

. (Csiripelő fiis madarait 
öroendezé dalánál.

M árciusi lan gyes szellő 
Eengeli m ár a Iaoaszh 
Illatozó lá g y  fuoalma 
(oséhelgafja arcemah 
RiRelel oan a halárban,
—  tJégoirág a szíoehben, 
S zereid n ek  szép oirága 
Illallalan -—  fiiellen.

Székely Imre. * *

Ságtól, hogy amint eddig, ezután is 
szívén viseli az Otthon ügyét s mi
előbb módját ejti annak, hogy az 
Otthon saját hajlékába költözzék.

Még hosszabbra nyúlt volna ez a 
kis közlemény, ha fölsoroltuk volna

Kanizsayak, a Nádaedyak, a Zrínyiek. Em
léküket az utókor tisztelete övezi. Fenkelt 
elméjű férfiak, vért vagyont, életet áldozni 
készek nemzetükért. Vallásosságban, er
kölcsben, jellemtisztaságban fedhetetlenek, 
bölcseségben, mérsékletben mintaképek. 
Sajnos, ezek csak kis töredéke voltak az 
országépítő kiválóságoknak, kik ritkán ré
szesültek kortársaik részéről elismerésben 
és a trón magasából támogatásban.

*
Végre Móré László garázdálkodásának 

is befellegzett. Kilenc évre rá, hogy magát 
Palota várába befészkelte, Zápolyai Laski 
Jeromost bízta meg, hogy szedje össze a 
szomszéd várak őrségeit, ostromolja meg 
Várpalotát és Morét élve vagy halva ke
rítse kézre.

A megszeppent kényúr, mint a szoron
gatott róka, odújába vonult, ott várta a 
fejleményeket. Laski nem bocsátkozott 
alkudozásokba, nagy hirtelen az ostromhoz 
fogott s miután az ott lakó cseh bányászok 
a várbástyák egy részét aláaknázták és 
felrobbantották, a vár csakhamar elesett, 
melynek ostromában a környék népe is

mindazokat, akik az elmúlt és jelen 
esztendőben adományaikkal támogat
ták a Theol. Otthont, alkalomadtán 
azonban ezekről külön fogunk meg
emlékezni, amikor talán teendőinkről 
és terveinkről szólunk. Azt azonban 
legyen szabad megemlítenünk, hogy 
adományokat mindig hálás köszönettel 
fogad az E v a n g . Theologusofc 
O tthona Sopronba#,.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Krisztus Pilátus előtt.
Márc. 30. Az óvatos bűn. János 18. m. 

Kajafásék nem akarnak bemenni a törvény
házba. hogy meg ne fertőzlessenek. Azt 
nem érezték bűnnek, hogy Jézust elfogták, 
attól nem irtóztak, hogy halálra Ítéljék, az 
nem volt fertőzés számukra, hogy kierő
szakolják kivégzését, de hogy belépjenek 
egy pogány házába s ezzel megszegjék a 
külső ceremoniális törvényt, annak még a 
gondolatától is megborzongtak. A bűn min
dig sokat ad a külső látszatra. Nem ilyen-e 
az én életem i s : festet koporsó, mely be
lül telve van rothadással!

Márc. 31. A terjeszkedő bűn. János 18. 
28—31. Mint a labda a játszó gyermekek 
között, úgy megy Jézus kézről kézre Kaja
fás, Pilátus és Herodes között. Mert a bűn 
mindig cinkostársakat keres. Szemtelenül 
kényszeríteni akarja az embereket az együtt 
bűnözésre. Ebben is az óvatossága jelent
kezik. Fedezni akarja magát. Irigységből 
le --karja rántani magához a többi embert, 
hogy senki se lehessen különb, mint ő s 
ki akar bújni a felelősség alól. Nem ter
jeszkedik-e általam is a bűn?

Apr. 1. A bujdosó bűn. Lukács 23.2. 
A bűn azzal is fedezni akarja magát, hogy 
bujdosik a világosság elől. Mindig álarc
ban jár. Nem hiába a hazugság atyja a 
szerzője minden bűnnek. Halálosan gyűlö
lik Jézust, de ezt nem merik maguk előtt 
sem bevallani, ezért formát keresnek, ami
ben társada'omképes lesz a gyilkosság. A 
főpapi tanácsban az Isten és az Ő temp-

segédkezett. A vár egy része leégett, állít
ják, hogy Móré maga gyújtotta fel és ál
ruhában a támadt zűrzavarban kimenekült 
a várból és Szlavóniába szökött. Leányát 
és fiát a várban hagyta. Rablott kincseit 
kénytelen volt hátrahagyni, ezeket a győztes 
Laski Budára szállította, ahol azoknak nagy 
részét a törökök foglalták le maguknak s 
így megint csak a szegény magyarok lettek 
a vesztesek.

Akkori feljegyzések szerint találtak a 
várban 160 nagy é3 3Úlyos kupát, 10—12 
lábmosó és ugyanannyi kézmosó medencét 
temérdek különféle ezüst ékszereket és 
tárgyakat, mind az. ötvösművészet ritkasá
gai. Az egyik rejlett bástyafülkében szintén 
sok színezüstöt és negyven zacskó arany
pénzt találtak. A különféle dísztárgyakat 
fel sem sorolhatták külön: értékes lószer
számok, nyergek, takarók mind mind kirá
lyi pompához illő nagyértékű műremekek.

Mindez az akkori felértékelés szerint 
meghaladta a kétszázezer forintot. Akkor 
roppant nagy összeg.

A gazdátlan várat Zápolyai a két Pod- 
maniczky testvérnek, Jánosnak és Rafaelnek 
adományozta. (Vége kőv.)
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loménak szentségéért lángoló vallásosság 
álarcában járnak, Pilátus előtt pedig nem 
átalnak már a megszálló római hatalom 
bérenceinek képében megjelenni. Mi alatt 
bujdosik nálam a bűn ?

Ápr. 2. A ragadós bűn. János 18.33- m. 
A bűn mindig tömegben jelentkezik s a 
tömegnek nagy varázsereje van. Ezt a vonzó 
erőt az teszi veszedelmessé, hogy a tömeg 
értelme mindig kisebb, mint a tömeget 
alkotó egyének értelme összesen. A bűn 
fertőző betegség. Védekezem-e ellene gyö
keresen? Vagy engedem, hogy mások bűne 
magával ragadjon ?

Ápr. 3 Ismered-e a Szabaditót? János 
18.33—34 Jézus Pi átus kérdésere kérdés
sel felel s kérdésével nemcsak a bűn fertőző 
voltára utal, hanem rávilágít arra is, hogy 
ö  nem elégszik meg betanult mondatokkal, 
hanem a mi egyéni meggyőződés nkre 
kiváncsi. Nem azt kérdezi, hogy mit tanul
tam, olvastam, vagy hallottam Jézusról, 
hanem azt, hogy mi az egyéni tapasztalatom 
Róla? Megtapasztaltam-e ói, mint bűn
győző vitézt?

Ápr. 4 A szabadulás országa. János 
18.36—38. E világ a bűn országa. Hiába 
keresem benne bárhol, nem találok szaba
dulást a bűn alól. Minden vitézkedésem 
kudarcba fúl. Csak a Krisztus országa a 
szabadulás országa. Kezem kezedbe teszem, 
vezess oda Uram!

Ápr. 5. A szabadulás királya. János 
18.37. Virágvasárnap van. A király hozzám 
is be akar vonulni. Kitárom Előtted szívem 
s a szép szavak virágszirmai, meghatott 
érzések hozsannái mellé oda teszem bűntől 
meggyötört szívem alázatos engedelmessé
gét. Vedd kezedbe ó Király a virágvasár
napi korbácsot s tisztítsd templommá az 
én szivemet!

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Stettin közelében, Brebendowban 

egy erdész egész családjával és atya- 
fiságával együtt va llá so s  őrületbe  
esett. Mahnke-ról — így hívják az 
erdészt, — már régóta tudták a kör
nyéken, hogy nem normális, de csak 
a legutóbbi napokban derült ki, hogy 
elmebaja dühöngő és veszedelmes. A 
múltkor fiával, vejével és két felnőtt 
leányával együtt kivonult az uccára 
s huszonnyolcszor rálött az uccán sé
tálókra, de szerencsére senkit sem ta
lált el. Amikor a rendőrség elfogta 
a lövöldözőket s az erdész lakására 
vonult, hogy házkutatást tartson, egy 
máglyát talált ott A rendőrségi vizs
gálat során kiderült, hogy az erdész 
vak feleségét és hároméves gyermekét 
akarta elégetni és Istennek feláldozni. 

*
A legeőkelöbb társaság hölgyei 

Newyorkban az utóbbi időben levele
ket kaptak, amelyekben ismeretlen 
egyén 20.000—50.000 dollár megvál
tási díjat követel annak fejében, hogy 
nem ̂ szellőzteti az illető dáma ,  bot

rányos kalandjait. “ A levelek legna
gyobb része a rendőrfőnökségre ke
rültek és a nyomozás eredményeképen 
letartóztatták a tizenkétéves Born Sir- 
ro-t. E x  a re m é n y te lje s  csem ete  
a  v ih a red ze tt szé lh á m o so k  c i
n iz m u sá v a l vezette m anővereit.

H E T I  K R Ó N I K A .  *

A m agyar ne m zetgyűlés Ruppert men
telmi ügyet tárgyalta és úgy találta hogy 
a bíróság nem sértette azt meg. — Letár
gyalta a katonai büntetések módosításáról 
szóló javaslatot, mely szerint a kémkedés 
előzetes kihirdetés után rögtönitélő bíróság 
elé vihető. — A kémkedéssel vádo t pol
gári egyének felett is katonai hatóságok 
Ítélkeznek. — A nemzetgyűlés közjogi és 
igazságügyi bizottsága együttes ülésen a 
felsőházi javaslatot tárgyalta. Ezen felszó
lalt báró Kaas Albert nemzetgyűlési kép
viselő, az Országos Luihtr-Szövetség el
nöke is, aki az evangélikus egyház eddigi 
képviseletének fenntartása mellett foglalt 
állást. — A kormányzó a külügyminiszté
rium ideiglenes vezetésével Waikó keres
kedelemügyi minisztert bízta meg.

A csehek nem Rómába zarándokolnak, 
— írja az egyik cseh lap — hanem Húsz 
János szobrához. Olt fognak hullámozni a 
cseh tömegek és tüntetni fognak az egész 
világ előtt, hogy legyőzték a jezsuita kul
tuszt.

Németországban az elnökválasztással 
kapcsolatban a jobboldali pártok Jarreí 
mellett foglaltak állást.

Párisban Benes cseh külügyminiszter 
átadta tervezetét Herriotnak, mely az euró
pai egyesült államok létrehozására vonat
kozik

O roszországban a szovjet-kormány 
tagjai ellen merényletet akartak elkövetni, 
a merénylet azonban nem sikerült.

Amerikában kommunista-propagandát 
lepleztek le.

Kanadában a csehek magyarellenes 
propagandát fejtenek ki.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i  életből.
Kötelezővé kell tenni az egész

ség tan t. A magyar nép egészségi 
nívójának fejlesztése — írja egy or
vos — ma kétségtelenül legfontosabb 
feladataink egyike. Az egészségtelen 
lakásviszonyok, a helytelen és káros 
életmód és a megfelelő táplálkozás 
hiánya miatt a tuberkulózis, a vér
baj, a görvélykór stb. valóságos or
giákat ül. A kérdés mágoldását a 
gyermekeknél kell kezdeni. Sürgős 
teendőnek tartom, hogy a népoktatás 
keretébe felvétessék az egészségtaa- 
nak, mint egyik főtárgynak legalább 
két esztendőn keresztül való tanítása. 
Ha ma számokban akarjuk kifejezni 
a betegségektől mentes gyermekek 
számát, ezt csak ezrelékekben vá
gynak képesek megtenni. Az egész

ségtan tanítása erősebb, egészsége
sebb gysrmekgenerációhoz vezet. — 
Pénzügyileg ez igazán lényegtelen 
terhet jelentene, me t hisz elláthatnák 
a községi orvosok is a tanítást.

Jó  háziszappan készítése. 4 kiló 
zsiradék, 10 liter fahatnu, lúg, i kilő 
legerősebb lugkő — ezt 4 óra hosz- 
száig folytonos keverés közben egy 
igen nagy fazékban főzzük. 4 órai 
főzés után 4 marék sót adunk bele, 
azzal még fő egy kevés ideig, azután 
egy feneketlen faládába egy ritka 
zsákrongyot teszünk és abba a fel
színre jött szappanfőzőét beleöntjtik 
nagy kanállal. A lug a fazékban ma
rad, azzal igen jő súrolni. Másnap 
reggel a megkeményedett szappant 
felvágjuk és jó száraz helyre eitesszük.

A penészes aszalt gyiilölcs 
m egjavítása. Aszalt gyümölcsöt úgy 
hozhatjuk helyre s tarthatjuk meg 
továbbra is, ha rövid ideig megint 
betesszük meleg kemencébe

A tojás héjának értéke. A tojás
héj a tojás használata után rendesen 
a szemétdombra kerül, p?dig jobb 
hasznát is lehetne venni. A tojáshéj 
tudva’evőleg szénsavas és foszfor
savas tnészből áll, ezért össze kell 
a tojáshéjakat gyűjteni, mert a tyú
koknál, malacoknál és borjuknál a 
csontképzést, tyúkoknál a tojást, mala
coknál és borjuknál a növést nagy 
ban előmozdítják.

H A R A N G S Z Ó .

Judica.
43. zsoltár.

A mai vasárnap régi neve Judica, azaz 
„ítélj meg“; a 43. zsoltár kezdd szavai után, 
melyekkel hajdanában e napon az istentisz
teletet megnyitották. Ha a mai napra ren
delt evangéliomi igékre (Ján. 8.46-59.) egy 
pillantást vetünk, méltán eme szavakat ad
hatjuk Üdvözítő Jézusunknak ajkára is:  
„ítélj meg engemet óh Isten!"

A  m ellékelt c sekk la p o n , a k i k 
n e k  negyedévi előfizetése le já r t , 
szeretettel k é r jü k  az elő fizetés  
szíves  m e g ú jítá sá t.

A  húsvéti ü n n e p e k  a lk a lm á 
ból m eg ne  fe le d k e z zü n k  a ILa- 
rangsző  tá m o g a tá sá ró l.

L a p u n k ra  soha  nagyobb  s z ü k 
ség  nem  volt, m in t  n a p ja in k b a n .

Az Országos I.uther-Szövetség márc. 
18-án választmányi ülést tartott br. Kaas 
Albert elnöklete alatt

Új igazgató. Kapi Béla püspök Somo
gyi Béla körmendi tanítót igazgatói címmel 
tüntette ki.
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Nyugdíjazás. A kultuszminiszter Szi
getin Denes répcelaki evang. tanítót nyug
díjazta.

f  Leskó Béla. 17 év hosszú idő egy 
ember életében. Ennyi idő alatt férfi lesz 
a gyermekből s a férfi öreggé érik. Sok 
mindent megőröl ennyi idő, de a hálás 
szeretet által ébrentarlott emlékezet fölött 
nincs hatalma. Ezt hirdette hatalmasan az a 
temetés, mely márc. 12-én Miskolcon adta 
át a pornak Leskó Béla nyug. sajókazai 
lelkész porrészeit. 17 esztendeje annak, 
hogv nyugalomba vonult s elköltözött Sajó- 
kazáról Péteribe, de amikor hire jött, hogy 
az Úr magához szólította Péteriben 81 éves 
megfáradt szolgáját, egyszerre felébredt 
gyülekezetében a négy évtizedes lelkipász
tori szolgálat hálás emlékezete s báró 
Radvánszky Kálmán egyházfelügyelö veze
tésével valóságos zaráridoklás indult a 
miskolci temetőbe, hova korábban elhunyt 
hitvestársa mellé kívánkozott pihenni. A 
sajókaz i egyházon s hatalmas kiterjedésű 
szórványának képviselőin kivül ott volt az 
arnóti, ózdi és újcsanálo i egvház, amelyek 
mind kegyelettel őrzik lelkipásztori munká
jának emlékeit. A szertartást Nemes Károly, 
Ligeti Ede, Turóczy Zoltán, Tóth József 
és Berényi Sándor végezték. Az elhunytban 
Leskó Lajos, az arnójti egyház buzgó fel
ügyelője édes atyját, Csaba Gyula péterii 
ev. lelkész pedig apósát gyászolja. A mun
kás lelkipásztorok közé tartozott, kinek 
vetését három lelkész araija most. Legyen 
emlékezete mindenkor á!dá»!

Kathreiner

Kneipp Maláta Kávé

Legszebb kegyelet. Elhalt édes anyjuk 
iránti kegyeletüknek szép tanujelét adták 
gr. Bülow Vi'inosné, dr Vargha Gáborné, 
dr. Desits Gyula táblabiró, amennyiben a 
szentgotthárdi szegényeknek vallásfeleke
zetre való tekintet nélkül 1 millió, a szent
gotthárdi tű zol tó-egyletnek 1 millió, a szent
gotthárdi evang. énekkarnak, a szentgott
hárdi daiosegylefnek, a rábafüzesi evang. 
énekkarnak, a rábafüzesi Ifi/oltó-egyletnek 
500—500 ezer K-t adományoztak.

Csite Károly író, lapunk szépirodalmi 
fömunkatársa az eddigi irodalmi sikereit 
ismét növelte. „Szent bokréta* című egy 
rendkívül kedves 1 felvonásos irredenta 
színjátéka, minden bizonnyal abban a ked
ves fogadtatásban részesül a színmű ked
velők köreben, amelyben Csile Károly mun
káinak eddig is része volt. A színjáték kap
ható a szerzőnél Körmenden. Ára előadási 
joggal 14 ezer korona.

Közgyűlés. A budapesti fasori evang. 
egyházközség rendes évi közgyűlését már
cius 29-én tartja, — Új harangját április 
5-én avatja fel Broschkó G. Adolf esperes.

Énekkari hangverseny. A budapesti 
evang. szövetségek és egyesületek ének
karai április hó végen énekkari hangver
senyt rendeznek.

Tés. Az egyház évkönyve harmadszor 
jelenik meg immár nyomtatásban Görög 
Ernő leikész szerkesztésében. Az 1924. év
ben születés volt 12, halálozás 4, esketés 
4, konfirmációban 10 gyermek részesült. — 
1929-ben ülheti a tési gyülekezet 300 éves 
jubileumát. A nőegylet céljaira 1924. évben
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adományképen egyesek adakoztlK>£(fátí<!*ef y • 
koronát

S zeren cse  a 4 -8A nemescsói ev. gyülekezet szép ün
nepély keretében emlékezett meg a negyven
nyolcas nagy időkről. A vezetőség március 
15-én délután ünnepélyt rendezett a gyer
mekek, este pedig az egész gyülekezet szá
mára. Az ünnepélyen beszedet mondtak: 
Weöres István m. kir. gazdaságügyi főta
nácsos, gyülekezeti felügyelő, melyet lapunk 
vezető helyén hozunk és Gerencsér Zsig- 
mond lelkész; felolvasást tartott Badics 
Ádám tanító; alkalmi költeményeket sza
valtak : Kajtár Gyula, Sztrokay Gyula, Ber- 
nárh Lajos, Szabó István, Bernáth Samu, 
Perger István és Komjáthy János; a da
lárda pedig Badics Ádam tanító vezetésével 
több szép irredenta, hazafias dalt énekelt.

Bám ulatosan o lcsó ,

Ízletes és kiadós
Kisfalud. Rendkívül gazdag műsor ke

retében ünnepelte az Ifjúsági egyesület 
március idusát. Az ünnepély a Himnusszal 
kezdődőit és Szózattal végződött. A meg
nyitó beszédet Böjtös László lelkész tar
totta. Jókai élete és március idusa címen 
Bödecs Károly s. lelkész tartott előadást 
Szavaltak: Pfahnl Emma, Bognár Gyula, 
Varga Jolán, Nagy Lajos és Szíj Dezső ta- 
niíó. Páros jelenetet adtak elő Pfahnl Béla 
és Gömböcz Lajos. Az Ifjúsági egyesület 
énekkara szép énekkel emelte az ünnepély 
fényéi. Offertóriumból befolyt 350 ezer K 
a harmónium céljaira. — Az Ifjúsági egye
sület által rendezett „Gyimesi vadvirágok“ 
című népszínmű műkedvelő előadásából 
befolyt 1 582.000 korona. — A márciusi 
ünnepség és a színmű rendezésében Szíj 
Dezső és Bakody Elemér tanítók bu gól- 
kodtak.

Szeged. Az evang. elemi iskola márc. 
15-iki ünnepélyén Országit József tanító 
mondott beszédet, amelyben a cselekvő 
hazaszeretetre buzdította tanítványait. Az 
iskolás növendékek énekkel és szavalatok
kal működte* közre — Az Egyetemi Lut- 
her-Szöveíség délután 5 órakor a templom
ban rendezett március 15-iki ünnepélyt. 
Tátrai Károly lelkész imája uíán Paraszkay 
Gyula szavalta el a „Talpba magyarM. Az 
ünnepi megemlékezést Zeman Zoltán tábori 
lelkész tartotta. Farkas József orvostan 
halig, Országh József orgona kíséretében 
Dancle: Ob 77. hegedülte el. Dr. Weiss 
Tibor „A carthágói harangok“-at szavalta 
el. A zárszót ifj. Paraszkay Gyula az E. 
L. Sz. elnöke mondotta. A Himnusszal be
zárult ünnepély 310 ezer K offertóriumot 
hozott az egyetemisták pénztárába, itt em
lítjük meg azon örvendetes hirt, hogy a 
szegedi evang. egyetemi hallgatók minden 
szombaton este a lelkész által számukra 
tartott bibüaórán vesznek részt és szívesen 
hallgatják a római levél magyarázatát.

A mendei ev. egyház március 8 án 
nagy szeretettel és díszes keretek között 
iktatta be hivatalába lelkipásztorát, Droba 
Mártont. Ez alkalommal az oltári szolgá
latot Bartos Pál szarvasi lelkész, a beikta
tást Bóczhy Pá! esperes végezte. Droba 
Márton beköszöntő beszéde után Csaba 
Gyula az egyház eddigi lelkésze, Mende 
két szülöttjének, Bartos Pá! szarvasi lel-

K ávéscsészében
késznek és Fabók Ferenc pilisi segédlel
késznek társaságában búcsúzott el a gyü
lekezettől. Az istentisztelet végeztével Le- 
hotzky Antal dr. az egyházmegye, Halmi 
János dr. egyet, magántanár, a gyömörei 
ref egyház, a gyömörei ev. leányegyház, 
Kozma István plébános a róm. kath. egy
ház, Reichel Lajos a gyülekezet nevében 
stb. stb. üdvözölték az új lelkészt. Isten 
áldása munkálkodására.

A vérteskethelyi ev. ifjúság hazafias 
lelkesedéssel ünnepelte március idusát. — 
Nagy Bözse. Takács Eszter, Szenczi Juliska, 
Nagy Eszti, Benedek Ferenc, Csonka Dezső, 
Szakái Mihály és Takács Mihály szavala
taikkal, Szombath Ernő: „A csonka honvéd“ 
című színjátékénak előadásával, irredenta 
dalok éneklésével, a műit örömére, a jelen 
fájdalmára s bizakodó reménnyel szebb 
jövőre emlékeztetve, könnyeket csaltak a 
hallgatók szemeiből.

Adományokból összegyűlt 359 ezer ko
rona, melyből K0 ezer koronát a „Harang
szó“ terjesztésére és fenntartásara. 100 
ezer koronát az „Eötvös aiap“-nak, 60 ezer 
koronát a „Turul-Szövetség“ nek küldött, 
99 ezer koronát pádig iskolai szerek be
szerzésére fordított

Luther-Társasági ünnepély Kispé- 
czen. A kispécz-^ajari ev. egyesüli gyüle
kezet március hó 8 án böjt II vasárnapján 
vallásos estélyt tartolt, mely alkalommal a 
Luiher Társaság kiküldöttje Kiss Samu 
nagybarátfatui lelkész gondolatokban gaz
dag, meggyőző, hatalmas előadást tartott az 
isten léteiéről gondviselő jóságáról és böl
csességéről. Előadásából tisztán, világosan 
jutott kifejezésre a hívő embernek boldog 
lelki békessége, mellyel útját annak bölcs 
vezetésére bízza, aki mindnyájunknak gond
viselő Atyja. A templomot betöltő hallgató
ság feszült érdeklődéssel hallgatta a tanul
ságos és nagyértékü előadást. Az oltári 
szolgálatot Győrífy Béla felpéczi lelkész 
végeite. Szavaltak: Gócza Lidia, Tóth 
László, Bertalan János és Kutas István. 
Az iskolás gyermekek énekkara Németh 
Gyula kántortanitó vezetésével énekszámok
kal gazdagította az estély műsorát. A val
lásos estély offertóriuma 340.000 korona 
a Luther-Társaság javára.

A kávai, ev. leányegyház elemi iskolája 
márc 15-en tartotta az" Úr szent házában 
zászlóavatási ünnepélyét. A templom zsú
folásig megtelt. „Erős vár a mi Istenünk“ 
közének után Dóieschál Lajos bánáti fő
esperes, benyei ev. lelkész tartott beszédet. 
Több hazafias szavalat után Szeszensa 
Katalin VI. o. növ. a leányok, Sajben Ferenc 
VI. o. növ. a fiuk nevében felszalagozta a 
zászlót. Szépen csengett az oltár előtt az 
iskolások „Szent zászlónkat lobogtassuk“ 
című éneke. A Hymnusz hangjaival a temp
lomi ünnepély befejeződött A rendezes 
Péter Jenő ev. leviia-tanító munkája.

A hántai dalárda márc. 15-én a temp
lomban hazafias ünnepélyt rendezett. Föi- 
olvasást Ormosi Ernő tartott „Petőfi és 
Jókai“ címen. Szavalataikkal közreműköd
tek : Szakái István cipészmester, Sztics Pai 
kőműves, Ormosi Ede polg. isk. tanuló, 
Sokoray Ilike (5 éves), Szakái Mihály, Le-
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tenyei István Örmosi Lenke és Korodi 
Ilona duettet énekeltek. A dalárda több 
éneket adott elő A közénekkel és imával 
kezdődő, majd Himnusszal, imával és köz
épekkel végződő ünnepély offertóriuma 
110 650 K volt.

A nagygeresdi gyülekezet március 
15-én szép ünnepség keretében áldozott 
Jókai emlékének. Az ünnepi beszédet Errős 
Sándor körjegyző tartotta, ki főleg Jókai 
hazaszeretetét és vallásosságát emelte ki. 
Nagy Kálmán tanító Jókai „Az ércleány“ 
című elbeszélését olvasta fel, mint amely 
különösképpen dokumentálja, hogy milyen 
iól ismerte Jókai a „szent könyvet“, a 
Bibliát. Isko ás gyermekek szavaltak haza
fias költeményeket, majd a lelkész buzgó 
imádsága után a Szózat hangjaival ért véget 
a lélekemelő ünnepély.

Az anyagyülekezet egyetlen délután adta 
össze elrequirálí kedves harangjának árát, 
32 millió koronát, harmadik harangját pedig 
egy buzgó tagja egymaga rendelte meg. 
Isten áldása nyugodjék meg eme példás 
áldozatkészségen.

A budapesti evangélikus valiásíanárok, 
felső osztályú fiú (V—Vili), kereskedelmi 
iskolai fiú (1—IV.) és tanítóképzői (!—V) 
tanítványaik részére, 1925. évi március hó 
27-én és 28-án a Deák téri (IV , Deák-tér
4. ) temp'omban Hitarösítő e öadásokat tar
tottak Március 27-én: 1 Megnyitó isten- 
tisztelet, dr. Szucbovszky Lajos. 2 Bevezető 
előadás, Reif Pál. 3. Az ifjúság mit köszön
het az ev. vallásnak, Irányi Kamill. 4. Az 
ev. ifjúság kötelessége az egyházzal szem
ben ma, Lamnek Vilmos. Március 28-án :
5. Az ev. ifjúság és a „szent év“, Hű ti 
Ármin. 6 A jövő vallása, Gaudy László. 
7. Befejező istentisztelet és úrvacsora-osz
tás, Algőver Andor.

A beledi ifjúsági egylet könyvtárának 
gyarapítási a január hó 11-én műkedvelő 
szinieíőadást rendezett, mely akalommal 
színre hozta Follinus Aurél: „Szeget szeg
gel“ című 3 felv. népszínművét. A szerep
lők mind kitünően megállták helyüket s 
játékukat általános dicséret képezte. Az 
előadás tehát erkölcsileg is és anyagilag is 
fényesen sikerűit. Szereplők voltak: Bödecs 
Miklós, Mátis Lidiké. Illés József, Kovács 
Samu, Illés Margit, Buthy Lajos, Rácz Imre, 
Tóth Ilus, Németh Ferenc h. tanító, Dancz 
Imre, Major Gyula, Mátis András, Tóth 
Gyula, Páífy Mihály, Tóth Sándor, Bödecs 
Eszter, Németh Lina, Radies István, Jakab 
Károly. A kétszeri előadás jövedelme volt 
7,795.000 K, kiadása 3,098.000 K, marad
ványa 4,697.000 K.

Március 15-én hazafias ünnepélyt tartott 
az Egylet a templomban. Az 1848. március 
15-ikt eseményeket Németh Ferenc h. tanító 
ismenette. Szavalatok, szólóénékek s az 
egyesület vegyeskarának éneke egészítették 
ki a műsort. Szavalta«: Illés Margit, Tompa 
Ferenc, Kovács Samu, Major Kálmán, Papp 
Ida, Matis András, Buthy Gizus, Simon 
Sándor; énekeltek: Radics István, Bödecs 
Miklós. Az offertóriuin 270.000 K-t ered
ményezett.

A beledi iskolás gyermekek is meg
ünnepelték a szabadság emlékünnepét, mi
kor is a gyermekek enekei s szavalatai 
közben Páífy Mihaiy tanitó emlékezett meg 
a dicső márciusi ifjakról, peidányképüt 
ál ítva őket a gyermekek elé a hazaszere
tetben 1

Gyújtsunk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

K Ü L F Ö L D I  H Í RE K.
Németország. Március hó. első vasár

napját egész Németországban nagy ünnep
séggel megünnepelték mint a háborúban 
elesettek emléknapját. Déli egy órakor egy 
negyed óráig az’’ összes templomokban 
zúgtak a harangok a nemzeti gyász jeléül 
és ennek a vasárnapnak az offertóriumát 
a hadi sírok gondozására szánták.

Az összes német tartományi egyházak 
közös szerve, az egyházi közös bizottság 
beadványt adott a német parlamenthez, 
amelyben arra kérik a honatyákat, volnának 
már egyszer tekintettel mindazokra, akik 
saját hibájukon kívül a pénz elértéktele
nedése folytán vagyonukat vesztették és 
valorizálnák már az értékpapírokat. Nem 
általános valorizációt kérnek, mert ez által 
a spekulációnak tág teret nyitnának, hanem 
részlegest különös tekintettel az elaggottak, 
az árvák, a jótékony célú és az egyházi 
vagyont kitévő és kiváltképpen a belrnisszió 
vagyoni alapját képező címletekre.

Németországban most erős alkoholelle
nes mozgalom indult meg, nem olyan, mint 
amilyen az észak-amerikai államokban ke
resztül hatolt a teljes szárazság érdekében, 
hanem korlátozását a korcsmák engedélye
zési jogának. S erre tényleg szükség van. 
mikor Berlinben 281)00 városi telken 11.000 
korcsma van.

Oroszország. A bolsevizmus már régen 
szakított a tisztán gazdasági irányzattal, 
most már a szellemi téren is akar érvé
nyesülni. Vannak már bolsevista km  s í e 
lések, Lenint valóságos szentnek deklarál
ták, a templomokból klubházakat csinálnak 
és a klubokat templomoknak nevezik. Való
ságos keresztyén ü'dözés folyik még p dig 
tudatos vallásellenességből. Az iskolákban 
nincs vallásoktatás, aki imái olvas, az mar 
gyanús és a gyermekeket kémeknek hasz
nálják fel a vallási £let megfigyelésére. Az 
Isten elleni harcra oktatják az ifjúságot és 
fajtalanságra szoktatják Mindevvel szemben 
azonban mégsem tudták a nép va'lásossagát 
aláaknázni. A papok nagyszerűen viselked
nek, máig 30 püspök és 7000 pap szenvedett 
vértanuságot és a nép meg erősen tartja 
vallásos szokásait olyannyira, hogy még a 
pátriárka által behozott új naptárt sem 
fogadta el. Nehéz megpróbáltatásoknak van 
az a nép kitéve.

Prekmurje. Bakó János sürüházi ev 
tanító február 19-én elhalt. 1840-ben szü
letett. Iskoláit Sopronban végezte, műkö
dését Ivánegerszegen kezdte meg. 1868. ja
nuár 11-én hívta meg a sürünázi evang. 
gyülekezet. Egyike voit a legkiválóbb nép
nevelőknek, a vendség kulturális előrehala
dásában hervadatlan érdemei vannak. Febr. 
21-én temették el óriási részvét mellett. 
Koporsója felett Sifiár Károly bodóhegyi 
lelkész mondott szép búcsúztatót. Az el
hunytban Bakó Béla marácai és Bakó Ká
roly sürüházi tanítók édes atyjukat gyá
szolják.

Csehszlovákia. A szlovenszkói magyar 
evang. egyházak külön egyházmegyében 
tömörülnek. Világi elnöknek Szentíváni 
Józsefet választották meg.

Jugoszlávia. A szabadkai egyház márc. 
1-én tartotta rendes közgyűlését. A pénz
tári maradványt, 2500 dinárt, a közgyűlés 
a lelkésznek utalta ki. Jókai emlékünne
pélyét március 22 én tartotta meg a nő
egylet. — Csaplovics János kovacaiszai, a 
bánáti különvált tót egyházmegyék espe
rese, a bánáti szlovák párt vezetője 48 éves 
korában elhunyt. — A bánáti magyar-német

esperesség Gramberg Herman pancsovai 
gyárost választotta meg felügyelőjévé.

Románia. Az erdélyi magyar és szász 
evangélikusok között ismét megújult a harc.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
H í  álozás. Ringhofer Lajos a szegedi 

kir. Ítélőtábla ny. elnöke, a szegedi ev. 
egyház presbitere elhunyt. Holttestét a 
templomból temették el óriási részvét 
mellett. A puritán jellemű férfiú 2 ezüst 
gyerfyatartót és egymillió koronát hagyott 
egyházára. Áldás emlékére!

Szentgotthárdon elhalt Potecz Józsefné 
szül. Jud Anna 79 éves korában. Nyugodjék 
békében!

Ú J D O N S Á G O K .

Lebontják az arad i szobrokat. Egy 
nagyváradi ércöntő ajánlatot nyújtott be 
Arad városának, amelyben 250 000 leiért 
vállalta a Kossuth és szabadság szobrának 
a lebontását. A város az ajánlatot elfogadta.

Tisza István g ró f özvegye március 
16 án elhalt Geszten. Nagv részvéttel temet
ték el Koporsója felett dr. Ravasz László 
ref. püspök tartott megható gyászbeszédet.

4 milliárdos tűzkár. A somogymegyei 
Tabon tűz volt, mely körülbelül 4 milliár
dos értéket pusztított el

Koppenhága, a vasiparban, valamint 
néhány más iparágban kimondotta a kizá
rás, illetve a munkaszünetelés hatályba lé
pését. A határozat 40—50 ezer embert érint.

Három várost pusztított el a vihar. 
Indiána, Illinois és Mussouri államok 18 
községében forgószél pusztított. Az áldo
zatok száma eddig 2000 halolt, 63 ezer 
sebesült. Leginkább a templomok és isko
lák szenved’ek rongálódást. Az ép templo
mokat és iskolákat kórházakká alakították áf_

Egyiptomi istennők szobrát ásták  ki 
Kolozsvárott. Egyik kolozsvári ház udva
rán alig negyven centiméter mélységben 
egy kis szobrocskát ástak ki, amelyről meg
állapították, hogy az ősegyiptomi Sekhet- 
nek, a sebészet istennőjének a szobra és 
a római uralom idején került Erdélybe.

Ismeretlen járvány pusztít Chicagó
ban . Chicagóban ismeretlen halálos járvány 
pusztít. Kilenc napon belül összesen két- 
százegy ember pusztult el a járványban. 
A betegség tünetei némi rokonságot mu
tatnak a spanyolnátha tüneteivel.

Óriási tűzvész pusztíto tt Japán fő
városában. Az elhamvadt házak száma 
mintegy ezerre eme kedett. Mintegy 20 ezer 
ember hajléktalan.

A szokolisták a pásztorlevél ellen.
A felvidéki cseh szokolisták szervezete eré
lyes mozgalmat késsít elő a pásztorievél 
eben, amely szerintük főként a Szokolok 
ellen irányuu A szervezet a közeljövőben 
kiáltványt tesz közzé, amelyben harcot 
sürget a klerikáiizmus ellen.

Tizenhat fiú kap cserkészéletm entő 
kitüntetést. Mióta a Cserkész-Szövetség 
az életmentő cserkészfiuk jutalmazására 
elfogadta a cserkészéletmentő kitüntetést 
Országos Intéző bizottsági ülésén, egy 
külön bizottság foglalkozik az esetekkel. 
A bizottság most elsőizben 16 fi«t terjeszt 
a főcserkész elé a kitüntetés adományozá
sára, s azt a tavaszi szemle alkalmával 
adják át a jutalmazottaknak.
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A legszebb magyar szépirodalm i lap.
A legszebb magyar szépirodalmi lap, amint 
azt irodalmi körökben elismerték: A NEM
ZET. Alig lépte át ez a gyönyörű lap a 
második évfolyam küszöbét, már is a leg
népszerűbb lett az összes eddigi képes 
szépirodalmi lapok között. A művelt kö
zönséget egy csapásra meghódította gazdag, 
változatos tartalmával és tökéletes szép 
illusztrációival. A NEMZET munkatársai a 
magyar irodalom legkiválóbb reprezentán
sai. Legújabb száma most jelent meg az 
eddigieknél is gazdagabb tartalommal. A 
Jókai centenárium alkalmából a költő-király 
életét és műveit mutatja be írásban és ké
pekben. Rákosi Jenő és Gárdonyi Géza 
egy egy gyönyörű Írásán kívül Pintér Jenő, 
dr. Császár Elemér, Rávai János Mór, Kun 
Andor, Zoltán Vilmos, Csermely Gyula, 
Bónyi Adorján, Szekula Jenő, Váry Rezső, 
Kozma Andor, Méc3 László, Boross Sándor, 
Vályi Nagy Géza, Farkas Imre, Czóbel 
Minka sib. stb. Írtak tárcát, verset, tanul
mányt A NEMZET legújabb számába A 
NEMZET szerkesztői dr. Varga Béla, Han- 
gay Sándor és Szegedy Sándor, a fiatalabb 
írógárda három elismert nevű tagja nagy 
gonddal és Ízléssel szerkeszük A NEM
ZET-et s gondoskodnak arról, hogy lapjuk 
nemcsak a magyar, de a legszebb külföldi 
szépirodalmi és társadalmi lapok sorában 
is egyik legnívósabb legyen.

A NEMZET előfizetési ára egész évre 
60O.CX.0 korona, félévre 300.000 korona, 
negyedévre 150.000 korona. Megrendelhető 
egyszerű levelezőlapon is A NEMZET ki- 
adóaivatalánai (Budapest, Vili. Esterházy-u. 
4/a szám)

Köztisztviselők közvetlen megrendelés
nél 20°/o kedvezményben részesülnek.

M agyar Urias-zonyok Közlönye“ 
a „Gazdasszonyok Lapja“ hétről-hetre 
újabb és újabb szenzációval kedveskedik 
olvasóinak. Figyelemmel kisérjük e lapot 
s eddig arra a megállapodásra jutottunk, 
hogy mintegy szándékosan minden egyes 
új száma jobb, kedvesebb, ötletesebb. 
Tortareceptjei Közkedveltek, divat, háztar
tási, gazdasági, kertészei, otthon t. nácsadó, 
kézimunka, színházi levél és regényrovata 
élénk, tarka, ügyes. Szándékosan hagytuk 
utolsónak a „Gazdasszonyok Lapja“ heti 
vezércikkeit, mely arról tesz tanúságot, hogy 
a l.ip munkatársai ízig vérig magyarok es 
az irredentizmusnak fanatikus hívei. A lap 
előfizetési díja egy félévre 100000 korona. 
Megjeleni« minden csütörtökön. Kiadó- 
hivatala: Budapest, Dohany-ucca 77., 1/15.

Magyar lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folyik. Az egyik Szederkényi Anna 
„Marika“, a másik Keleti Márton „Leány
vár“. E regényeken kívül mulattató, tanul
ságos és érdekes olvasmányok, szebbnél 
szebb képek egész kincsesházát találja meg 
az olvasó a lapban. Előfizetési ára negyed 
évre 30 000 korona. Mutatványszámot kí
vánatra ingven küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy-ut 16.

D ickens: Copperifeld Dávid a világ

S  legszebb története és Kertész Mihály 
ocz Péter“ című elbeszélése folytató

dik AZ ÉN ÚJSÁGOM e heti számában. 
Ezenkívül mesék, versek, színdarabok, tré
fák, kedves levélkék, hasznos ismereteket 
tartalmazó garmadája vár Az Én Újságom 
olvasóira. Előfizetési ára negvedivre 25.000 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. kér., 
Andrássy ut 16.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az Új Idők, fennállásának 30. évfor
dulója alkalmából 100 millió koronát sorsol 
ki olvasói között. Az Uj Idők 12. számában 
folytatódnak Csathó Kálmán és Ludwig 
Wolff érdekes regényei Közli a lap azon
kívül Pásztor József, Terescsényi György 
és Max & Alex Fischer elbeszéléseit, Rákosi 
Jenő és Thoroczkai Wigand Ede cikkeit, 
Zoltán Vilmos versfordítását, Mühlbeck 
Károly elmés fejléceit, számos művészi és 
időszerű képet és a lap rendkívül népszerű 
rovatait, a szerkesztői üzeneteket és a 
szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára 
negyedévre 80 000 korona Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest VI., Andrássy út 16__ ____________

r  sie KM uerkeulA ée kiadó: OZffOTT ‘JKZi
ti. v • rr*v.r.v.

S jerkcazf.ótárR: NÉMETH KA HOLY.«am «dunk viaur*.

1-16

Nagytiszteletü Lelkész Urak!
Régen érzett hiányt pótlandó, nagy áldozatkészséggel kiadtuk Gyurátz 

Ferenc nyug. evangélikus püspük úr

H É T K Ö Z N A P I  I M Á K
reggeli és esti istenitiszteleten a  tem plom ban

című munkáját. — A mű 16 ív terjedelemben, jóminöségü papíron, rendes nvol- 
cadrét nagyságban tartalmaz nyolc hétre szóló hétköznap reggeli és négy hétre 
szóló esti templomi imát, továooá vallásos esti megnyitó és záróimákat és bete
gekért mondandó imákat, végül szentírási szakaszokat (pferikopákat).

A mű már megjelent s azonnal szállítható I Árat lehető jutányosán szab
tuk meg: fűzve 60 ezer K, vásíonkötésben 10J ezer K.

----- $04—-----
Sok oldalról megnyilatkozó sürgetésnek engedve, ugyancsak kiadjuk — 

immár X kiadásban — Gyurátz Ferenc nyug. püspök úr

L K L K I V K Z E R
című, közkedvelt imakönyvét.

Az imakönyv, amely evek hosszú során át annyira hozzá nőtt evangéli
kus népünK szívéhez,,új kiadásában f. évi április végén jelenik meg, s vele az 
idén mar a konfirmándus ifjúság ajándékul megörvendeztethető lesz.

Ára bekeoen fehér papíron, régi terjedelemben, jó erős vaszonkötésben 
56 ezer K. Készül tobbfeie párnázott, vászon- és bőrkötésben is. Tömeges 
rendelésnél minden 10 példányra egy ingyen-példányt adunk.

Mivel az imakönyv előreláthatólag nagy kelendőségnek fog örvendeni, 
ajánlatos a rendelést már most megtenni, mert a rendeléseket a beérkezés 
sorrendjében intézzük el.

Szíves rendeléseket kér
Papa, 1925. évi március hó 27-én kiváló tisztelettel

K IS  T I V A D A R
1—3 könyv- és papirkereskedő.

Mindkét imakönyvet a pénz előre beküldése esetén bérmentve szállítom.

G azdák figyelm ébe!
Legújabb vívmány a kaszagyártás 
terén a »Páva Nemes-acél* véd

jegyű kasza
Egy próbarendelés mindenkit meg fog 
gvözni e kaszák kiválóságáról. Jó tállás 
minden da rab ért; amennyiben meg 
nem felel, háromszori kikalapálás 

után is készségesen ldcser. l m.
Kapható kizárólag

SALBER KÁROLY kereskedésében 
Szentgotthárdon. 2n

S záva  Sándor
gépészmérnök

E w s m i y i  k r e i ifa r a fc  m ára
Budapest, I., Budafoki ut 73. 

Telefon: József 116 07.
Kút — mélyfúrások, vízművek, 
csatornázás, szennyvizderílők, für
dők, központi fűtőberendezések 

tervezése és kivitele. 3—5

Okleveles, német anyanyelvű tanítónőt 
vagy nevelőnöt egy 6 éves leányka és egy 
10 éves fiúcska mellé felveszek. Családtag
nak tekintem, mai viszonyoknak megfelelően 
díjazom. Ajánlatokat Schön Jenőné Kapos
vár, Széchenyi-tér 10. kérem kü’deni. 3—3

Egy idősebb urinő elmenne házvezető
nőnek jobb családhoz, esetleg gyermekek 
mellé. Teljes ellátást s jó bánásmódot kér 
fizetés nélkül. — Cím: Evang. lelkészi 
hivatal Székesfehérvár. 2—3

Walter magántanfolyam
Budapest, Vili., Rákóczl-ut 51. 

Előkészít középiskolai összevont ma- 
gánvizsgákra, érettségire, vidékieket 
is. Tisztviselőknek nagy kedvezmény.
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I M R K O N Y Y
evángyélium i keresztyének szám ára.

I R T A :

m  RAFFAY SÁN DOR
evangélikus püspök.

Most jelent meg lényegesen bővített 3-ik kiadásban.
Hornyánszky Viktor nyomdai műintézetében készült elsőrangú kivitelben, békebeli minő

ségű famentes papiroson és terjedelme mintegy kétszerese az előbbi kiadásnak, (424 oldal).
Kétféle formátumban kerül forgalomba: 11.5X8 cm. és 13X10 cm. A nagyobb 

alakú kiadás szövegének minden oldalát színes nyomású keret díszíti.

A) Kis a l a kSzáma:

A. 1. Fekete félvászonkötés...........................................................................
„ 2. Fekete egészvászonkötés.....................................................................
„ 3. Párnázott egészvászonkötés, aranymetszés, tokban . . . .  
„ 4. Fehér vagy fekete csontutánzatú kötés, aranymetszés, tokban. 
„ 5. Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, tokban . .

száma: B) Nagyobb alak (színes keretnyomással.):
B. t. Fekete félvászonkötés...........................................................................
„ 2. Fekete egészvászonkötés.....................................................................
„ 3. Párnázott egészvászonkötés, aranymetszés, tokban . . . .  
„ 4. Fehér vagy fekete csontutánzatú kötés, aranymetszés, to k b an . 
„ 5. Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, tokban .

56.000. -
63.000. -

140.000.
196.000.
224.000.

70.000.
77.000. 

168.000.
224.000.
252.000.

Konfirmandusok könyve
Dr. Raffay Sándor.

VII. bővített kiadás.
Ára 8000.— korona.

Konfirmációi emléklap.
Ára K 1600.—

100 kép  
a b ib liából

magyarázó szöveggel, Lein
weber színes képei után, 
finom színnyomatokban.

K apható :
Albumalakban és dobozban. 

Sajtó a la tt!

Az új

Dunántúli 
ev. énekeskönyv

kapható.
Félvászonkötésben K 56.000.— 
Egész vászonkötés-

b e n ...................„ 70.000.—
Bőrkötésben . . . „ 308.000.— 
Csontutánzatú kö

tésben . . . .  _ 224.000.—

Mindezek kaphatók:
K O K A Y  L A J O S  k ö n y v k e r e H k e d é ^ é b e n .  

BUDAPEST,  IV., Kamermayer Károly-ueea 3.,
vagy általa minden könyvkereskedésben.

BiiiiHiiiiiimmiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiimiiiuiiiiimii l Ull III i __________ II iiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiliiiiniii iiimtiiiiiimiiiiiiiiiiimi i i i i ■

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A PI B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
9 D u n á n tú li L u t íie r -S z ö v e ts é g
Km Or*7.H*ON l  u lh c r - S / . Ő T c t  

»ég hivatni»« U |ija.

Kéilratok, elófixetóul dijak 
és reklamáoiók a 

HARANGSZÓ szerkesztó- 
kl adóhivatalinak 

Szentgotthárdi» (Vzarm.) 
küldendők. 

BlőüzntíBt elfogad 
tatodén evang. lelkéaz 

éa tanító.
HsoJelenlk mlndsii rasáraap

$

H a  v a la k i én  u tá n a m  a k a r  jő n i,  
vegye fe l  a z  ő ke re sz tjé t és kö vessen  engem .

Szerkesstő-UaddhlTatal:
SZENTOOTTHARQ.

Vstevármejíye. 
a „aiRknsHgo«

előfizetési ára : a ailaedik 
negyedérre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Aatker-BzSretégl Ugokaak 

10°/»-oa kedvezmény. 
Amerikába egész évre fi 
dollár ; az utódállamokba 
a Ifi. negyedre 20.000 K.

A .Harangsió” terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Getsemanétöl Golgotáig.
Zarándokúd visszaemlékezés.

Irta : Dr. Tirtsch Gergely.

Gyönyörűségesen szép napok 
voltak, amikor Jeruzsálemben já r
hattam, oly gyönyörűségesek, hogy 
még most is ezeken az emlékeken 
elmerengve ujjong a lelkem. Hogyne 
ujjongna, ha azzal az édes tudattal 
telített, hogy ugyanazon a helyeken 
járhattam, ahol egyszer a mi Urunk 
és Üdvözítőnk járt és amelyek még 
most is az ő emlékével telvék.

Ott voltam a Getsemanó kertjé
ben. Szép idillikus hely. Az Olajfák 
hegyének lábánál terül el. Nem is 
olyan nagy. Százados olajfák ár
nyékolják, mondják, hogy azoknak 
egyenes leszármazottjai, amelyek 
tövében egyszer az Úr Jézus vias
kodott imában. Gondos kezek ápol
ják ezt a kertet és az ottani ter
mészet legszebb virágai díszítik ezt 
a szent helyet. Hosszú szakálú vén 
franciskánus barát vezetett benne. 
Megmutatta azt a helyet, ahol a 
tanítványok aludtak, ahol Péter, 
János és Jakab még egy óráig sem 
tudtak az Úrral virrasztani és ahol 
az Úr térdelve felkiáltott: „Uram, 
ha lehetséges múljék el éntőlem e 
keserű pohár, mind azáltal ne úgy 
legyen, amint én akarom, hanem 
amint te !“ Megilletődés és áhítat 
fogott el ezen a helyen, a legszebb, 
a leghívőbb és a legnehezebb ima 
helyén. ,

Getsemanétöl felpillantva látni 
a hegyen épült várost Jeruzsálemet. 
Magas falak veszik körül. Ép nyitva 
a kapu, amelyből ama Nagycsütör
tök estéjén villogó fáklyafény mel
lett kilépett Judás a főpap poroszlói
nak kíséretében, hogy csókkal el
árulva urát, azt ellenségei kezére 
játszhassa. Itt a Getsemané kertjé

ben fogták el. Innét vitték a főpap 
elé. Az ut a Kidron völgyén át 
vezet a város felé. A Kidron völ
gyében esőzések idején erős víz
folyás van, különben száraz. Ősrégi 
hídon mentem át. Talán még ugyan
azon a hidon, melyen valamikor 
az Úr is keresztül ment. Aztán 
hegynek fordul az ut. Lassan ha
ladtam a város felé. Itt járt az én 
Üdvözítőm is. Itt kisérték a porosz
lók. Övéi közül senki sem volt nála. 
Hisz elszéledtek mint a juhok, ame
lyeknek pásztoruk nincs.

Hatalmas boltíves kapun át be
léptem a városba. Török színezete 
van ma annak, szűk uccák, vas
ráccsal sűrűn elreteszelt ablakok, 
zárt kapuk, mintha még ma sem 
akarnának tudomást venni róla, 
hogy kit vezettek egyszer ép ezen 
az utón a főpap palotájába. Ebből 
a palotából vajmi kevés maradt 
meg mind e mai napig, mert az 
emberi kéz alkotmányai porba 
hullanak, de az Úr nagyságos cse
lekedeteinek dicsősége mindörökké 
ragyog. Pilátus házából is csak egy 
csonka torony maradt meg, de látni 
azt a helyet, ahol itélőszéke állott, 
amelyről a legigazságtalanabb íté
letet kihirdette. S ettől a ponttól 
kezdődik a Via dolorosa, a fájdal
mak útja, amelyen durva katonák 
között keresztjét hordozva, tövis 
koronával a fején görnyedve ment 
az Úr a Golgotára. Különféle állo
másokra figyelmeztetnek itt, ahol 
az Úr Jézus fáradtságtól összeesett, 
ahol Veronika kendőt nyújtott neki, 
hogy izzadtságát letörülhesse, ahol 
a kyrénebeli Simont kényszerítet
ték, hogy vigye a keresztet utána. 
És lelki szemem előtt megelevene
dett a múlt és láttam az Urat, aki 
a világ bűnét hordozza és imádsá- 
gos lélekkel követtem nyomait.

Végre odaérkeztem a Golgotára.

Templom ez ma. Nem is egy temp
lom, hanem a templomok tömkelegé. 
Amit keresztyén áhítat csak meg
tehet, azt megtette itt. Érezték a 
lelkek, hogy ez szent hely, hogy 
itt nyilatkozott meg a legnagyobb 
szeretet, hogy itt mutattatott be a 
legnagyobb áldozat. Azon a helyen, 
ahol egyszer a kereszt állott, most 
oltár van s annak egyetlen dísze 
egy gyalulatlan gerendákból készí
tett kereszt. Ha lelkem már eleddig 
is megtelt imádsággal és áhítattal, 
itt e szent helyen teljesen megtelt. 
Odaborultam ehhez a keresztfához 
és szívem mélyéből sóhajtottam : 
„Óh fő vérző sebekkel meggyötrőit, 
megrakott, tő szúró tövisekkel meg
koronáztatott ! Óh fő előbb oly ékes 
most olyan megvetett, végy tőlem 
óh szentséges hálát s dicséretet!“

Hálatelten dicsérem még ma is 
az én Uramat, hogy ezt megélnem 
engedte!

A keresztyén kegyelet annak a 
sírnak köveit, melyben az Úr va
laha nyugodott, kiásta és ide ebbe 
a templomba hozta s itt állította fel. 
Látni azt is s a keleti keresztyén- 
ség ezeket a köveket még nagyobb 
kegyelettel őrzi, mint a Golgota 
helyét.

Getsemapétől Golgotáig kisértem 
lélekben az Urat. Getsemanétöl 
Golgotáig láttam őt menni, de láttam 
sírja maradványait is, beszédes 
tanujeleit annak, hogy az Úr Jézus 
megtörte a halál hatalmát és életet 
és halhatatlanságot hozott az ő 
evangéliuma által e csodás vilá
gosságra és diadalt ült a sötét 
hatalmak fölött és ennek a diadal
nak örülhetünk mi, mert így lett Ő 
a mi Urunk és Üdvözítőnk, kinek 
legyen hála és dicsőség most és 
mindörökké.

Legtöbb gondunk a Harangszó fenntartása legyen!
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Jókai a protestánsok 
templomi énekléséről

Közli: Sincerus.

1. Mit mond Jókai Luther énekéről ?
„A lőcsei fehér asszony“ című 

regényében élénk színezéssel ír le 
egy Sylveszter-estét, amelyen nem 
ugyan Zahler Jób (1662—1664.), 
amint Jókai tévesen írja, hanem 
valósággal Pfannschmidt Keresz- 
tély, a Zsedényiek őse prédikált, 
mert 1710-ben a kuruc világban 
ez volt a lőcsei evang. lelkész. 
Erről írja Jókai:

„A prédikáció végeztével az or
gonista rákezdi a nagyszerű orgo
nán a művészien előadott prelúdi
umot, melyben összevegyülnek Ja- 
coponus Stabat Materének melódiái 
a Rákóczi-nóta busongó dallamával, 
míg egyszer aztán megszólal a pe
dál basszus hangja s ez ismeretes 
búgásra mind az egész gyülekezet 
talpra áll s egy szívvel és szájjal 
rázendíti a zsolozsmát: Ein feste , 
Burg ist unser Gott!

Milyen hatása van ennek a zso
lozsmának minden emberre! Hogy 
kiszáll a lélek minden arcra; úgy 
tetszik, mintha világosságot sugá
roznának ki. A gyermekekből fér
fiak, a férfiakból hősök, a nőkből 
kíntanuk (mártírok) lesznek. A lel
kesedés szent tüze gyújtogat. „Erős 
várunk nekünk az Isten!“ Benne 
van e dalban minden, ami az em
bert a föld sarából fölemeli: a sza

ft z ezüst kulcs.
Irta: Fenyves Ede. (2)

A vár ostromához Kanizsa várából is 
érkezett egy kisegítő csapat Ez a csapat 
kisérte az ostrom után a várban vissza
maradt Móré Boriskát és fivérét Kanizsa 
várába, ahol őket a várur, Nádasdy Tamás 
rendelkezése szerint, mint vendégeket fo
gadták és tartották. Családi ékszereiket 
Laski átengedte nekik. Ezek között volt 
egy tömör ezüstből készült nagyobb méretű 
finoman cizellált gyöngyökkel és ékkövekkel 
gazdagon díszített ékszerdoboz, melyet rej
tett zárja miatt és kulcs hiányában senki 
sem tudott kinyittani. Próbálták fedelét 
ötvösök és fémművesek felpaltantatni, de 
egynek sem sikerült. Csak a doboz szét
törésével lehetett volna tartalmához hozzá
férni, azonban tekintve művészi becsét, a 
ládikát megrongálni nem akarták.

•

Jóllehet gonosz életű atyjuktól meg
szabadultak, de magukra hagyatottan mégis 
csak lelki vigaszra szorult a két Móré 
testvér. Bonifác páter, az öreg szerzetes, 
ki a végekről menekült Kanizsa falai közé, 
többször felkereste őket lakosztályukban.

v
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Böjti alkony.
Olyan szép e böjti este . . ,
Uram Hozzád száll imám,
Óh hallgasd meg fohászomat,
Ezen napnak alkonyán.

Óh légy velem én Jézusom, 
Kegyelmedért esdeklek.
Egyedül oly gyönge vagyok, 
Maholnap elesendek.

Esdve kérlek, óvd a bűntől,

g(sértéstől szivemet ;
vd a lelkem kérve, kérlek 

S ments meg Uram engemet.

Bánt a világ, hiú világ,
De sokat is szenvedek . . .
Épen azért én Jézusom 
Keresztedhez sietek.

Légy vigaszom, erősségem 
És nem félek egyedül.
Lelkem trónod zsámolyánál, 
Megtisztulva megenyhül.

Ha keresztedre tekintek,
Az enyém oly kicsiny lesz; 
Vállamon könnyül a teher,
Lelkem újra erőt vesz.

A böjti nap alkonyában 
Lelkem újra ébredez . . .
Hü Pásztorom, én Megváltéin 
Nálad nyugtot lelhetek.

. . .  így már könnyebb járni Véle 
Fogja ismét kezemet. . .
Élek nem én, de bennem él 
Jézusom kit szeretek.

TÓTH MARGIT.

badságvágy, a hazaszeretet, a test
vér vonzalom, az önfeláldozás, a 
jellemerő, egész fel az Isten ijná- 
dásig.“ (Id. mű I. r. 19. 1.).

2. Jókai a kálvinista zsoltáréneklésről.

A Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lapok 1891. évfolyama az 547. 1. 
közli Jókai tollából ezt az érdekes 
jellemzést:

„Nagyszerű az a kálvinista zsol
táréneklés a gyülekezetben, jellemzi 
magát az egész hitelvet. Azok a 
fennkölt dalok, amiknek szerzője 
egy szent volt, egy király és egy 
költő egy személyben, akit az Isten 
(még akkor csak egy kis népfajnak 
ura) csodamódon felemelt a pásztor
halomról a trónra; soha senki nem 
fog azokhoz hasonló énekeket sze
rezni. Nem is teheti más, mint ő, 
aki színről-színre látta a Jehovát 
a maga népe előtt járni! S mikor 
ezeket az őszintén nyilatkozó .zso
lozsmákat rázendíti egy éppen 
olyan őszinteszívű, keleti eredetű 
nép, aki szeret a maga Istenével 
közvetlen beszélni:

Kiáltásom halld meg, Isten I 
Vedd füledben

Az én könyörgésemet,
Mert én szívem nagy ínségből, 

Messze földről
Kiáltja Fölségedet.

Olyan ez, hogy szinte visszhang
zik rá az égboltozat, a Kherubim 
és Szerafim serege felelget rá visz- 
sza. Nem félig nyitott szájjal, nem 
lesunyt fővel aggóskodva, de teli 
szívvel és tüdővel bocsátja neki a 
hangját minden eníber; s a koldus 
rekedt hangja, az obsitos katona 
recsegése összevegyül a nagy urak

Ilyenkor szíves, meleg szavakkal biztatta a 
két árvát jobb jövővel s vigasztalta őket 
szomorú sorsuk közepette

Ily látogatása-alkalmával feltűnt az öreg 
szerzetesnek a szoba sarkában, a pohár
széken álló ékszeres kazetta. Régi homályos 
emlékek villantak fel egy-egy pillanatra 
agyában, mintha valami kapcsolat lenne 
múltjában, mely összefügg ez ékszeres 
szelencével, mintha valaha régen is látta 
volna, de sem helyet és időt nem tudott 
megállapítani, mely világosságot derített 
volna emlékezetében. Minden újabb láto
gatás alkalmával a dobozra vetett pillan
tással újra és újra régi fátyolozott képeket 
idézett emlékébe, de valóságban mégis 
rejtély maradt előtte a talányszerű eset.

Vegre Boriskának is feltűnt Bonifác 
atyának a szelence iránt tanúsított érdek
lődése, mert szemei néha hosszú ideig, 
szinte meredten tapadtak a dobozra.

— Úgy látom, szólt egyszer Boriska 
csengő hangján, lelki atyámat érdekli ez az 
én dobozom, ez bizony furcsa egy készít
mény, belsejéhez nem tudunk hozzáférni, 
mindent megpróbáltunk vele, de nincsen 
mestere, aki felnyitaná.

Azután felvette és Bonifác kezébe adta 
a dobozt

— Tessék megnézni, ön okos, tanult

ember, talán ért is az efajta boszorkány
sághoz, próbálja meg, ha valamiképen fel 
tudná nyitni, igazán nagy örömöt szerezne 
nekem.

Bonifác jól szemügyre vette, forgatta 
jobbra-balra, vizsgálta fedelét, fenekét s 
azután mimha egyet szisszent volna s kezei 
megremegtek volna. Azonban sűrű, hosszú 
szakálla, vastag bajusza és tömött szem
öldökei között eltűntek szemtelenséget eről
tető arcának belső érzelmeket rejtegető 
vonásai.

— Csak azt akartam mondani, felelt az 
öreg, némileg habozva, mintha ha-onló 
dobozt valamikor láttam volna. Értéke 
mindenesetre nagy és súlyából következ
tetem hogy tartalma is felette értékes lehet. 
Hogy felnyissam, arra nem merek vállal
kozni. Tegye c-ak vissza, hugocskám, a 
helyére, majd egyszer csak akad valami 
bűvész, aki felnyitja.

Bonifác atya egyet magában a legbizto
sabban megállapított, azt, hogy a doboz 
Boriska atyjanak rablott do gai közül való. 
Ily kijelentéssel azonban nem akarta meg- 
szomorítani a leány szívéi, inkább figyel
mére sem méltatta többé a dobozt és 
hallgatott.
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és asszonyok énekével s mindenki
nek megkönnyebbül szíve, lelke 
utánna; kipanaszkodta magát! meg
hallgattatott!“

Hiába?. . .
II. Korinth 6 i. „...hogy 

hiába ne vettétek légyen az 
Isten kegyelmét.“

Mekkora szomorúsíig az, ha a 
szülőknek minden szorgalma, farad- 
saga és intése gyermekükkel szemben 
hiábavalónak bizonyul, s a gyermek 
— a gonoszság útjára térve — en
gedetlenséggel és hálátlansággal fizet 
a szülői szeretetért 1

óh pedig, micsoda csekélység a 
mi emberi munkánk, fáradságunk és 
minden mi áldozatunk ahhoz képest, 
amit Krisztus tett velünk és érettünk I? 
Nos, mi lenne hat, ha egyszer az 
Úrnak mireánk is így kellene panasz 
kodni: Hiába munkalódott, küzködött, 
vívódott érettetek az én lelkem; hi 
ába tört meg a szívem timiattatok a 
keresztfán; hiába jöttem közibétek, 
hogy megkeresselek és boldogítsalak 
benneteket — az Isten kegyelme hi
ábavaló lett tirajtatok 1. . .

Hogyan menekülhetünk meg ettől 
a kárhoztató ítélettől ?

Amit az Úr az ő szent igéjében 
minékünk üzen, azt meg kell hall
gatni, amit meghallunk, mint az Úr 
üzenetét, azt el kell hinni, amit hi
szünk azt cselekedjük és kövessük: 
szenvedjünk türelemmel, éijünk iste
nesen, harcoljunk erős lélekkel 1 Csak

Virágvasárnapján.
„Hozsánna, hozsánna I . . . “ 
Minden kar kitárva,
Jézust a nép 
Diadallal várja.

„Hozsánna, hozsánna!. .
A próféták álma,
Szent óhaja 
A valóra vál ma.

„Hozsánna, h o zsá n n a !...“
— Szivek titkos vágya, — 
íme jön már
A „zsidók királya“.

„Hozsánna, hozsánna! . . . “ 
Szegény s gazdag máma 
Együtt megy a 
Fényes fogadásra.

„Hozsánna, hozsánna! . . . “
— Bár nehezen járva — 
Kivánszorog
A beteg s az árva.

„Hozsánna, hozsánna!. . . “ 
Minden kar kitárva,
Jézust a nép 
Ölelésre várja!

Binóczi B. Gyula.

az, aki isten igéjét hallgatja, hiszi, 
és aszerint él, csak az szólhat Pál 
apostollal együtt így I ». . . intünk 
benneteket, hogy hiába ne vettétek 
légyen az Isten kegyelmét « Aki pedig 
így szól, annak egészen mindegy mit 
mond róla a világ, hogy az őt di
cséri, vagy kárhoztatja e ; aki így 
szól, azt többé nem kísértik az élet
nek szenvedései, hiszen olyasmit ta
lált, ami őt mindezek fölé emeli, ami
vel mindent legyőz, ami gazdaggá

teszi a szegénységben, örvendezővé a 
fáidalmak között, élővé a halál biro- 
da mának földjén... és ez a valami 
ez Istennek kegyelme a mi Urunk a 
Jézus Krisztusban

„Maradj meg kegyelmeddel 
Velünk óh Jézusunk,
Hogy a bűnös világnak 
Tőrébe ne jussunk.“

Néniéiből: N. M.

Seregély Dávid f
Seregély Dávid nyug. városszalőnaki 

lelkész eleiének 79. évében március 14-én 
Szepetneken elhalt. A megboldogult buzgó 
szolgája volt az ő Urának és evangéliomi 
anyaszentegyházunknak egész életén át. 
Lelkészi pályáját Batlyándon (Puconci) 
kezdte, ahol igen szép emlékeket hagyott 
hátra, a derék, hitbuzgó vendek ma is áldva 
emlegetik. Innen az örszigeti gyülekezet 
hívta meg rend s lelkészének. Rövid őr
szigeti lelkészkedés után a városszalőnaki 
gyülekezet választotta meg papjául, hol 
mint magyar nyelvű, magyar szívű lelkész 
45 évig volt német híveinek szerető lelki 
gondviselője Nyugalomba vonulásáig bírta 
ott nagy gyülekezete minden hívének sze
rető bizalmát. 45 évi lelkészi szolgálat után 
vonult nyugalomba. A gyülekezettől való 
bucsúzás fajdalmait erős szívvel igyekezett 
legyőzni, de bucsúzáskor szívét elkeserí
tette, hogy az ó elválásával a magyar haza 
is elbúcsúzott az ő gyülekezetétől. Néhány 
évet töltött azután, mint nyugdíjas Szepet- 
reken, a szepetneki gyülekezet lelkészének, 
fiának, Seregély Istvánnak környezetében. 
Március 16-án 3 órakor temették. Teme
tésén felekezeti különbség nélkül osztatlan 
részvét nyilatkozott meg iránta. A templom
ban az oltár előtt elhelyezett koporsó fe
lett Mesterházy Sándor somogyi esperes 
hirdette a vígasztalás igéjét és méltatta ér
demeit. A temetőben Horváth Lajos gyéké-

Ugyanabban az időben tartózkodott a 
várban egy fiatal török fogoly, a janicsá
roknak egyik agája, névszerint Husszein. • 
Néhány hónapja hozták a kanizsai várba 
a magyar vitézek, egy összecsapás alkal
mával foglyul ejtvén őt. Miu’án becsület
szavát adta, hogy nem szökik meg, a vár
bástyákon belül szabadon járhatott, kel
hetett.

Lakosztálya a Móré testvérekével szem
ben levő épülettraktusban volt. A két fiatal, 
Boriska és Husszein szemepárja akaratla
nul is találkoztak, eleinte ugyan közömbö
sen, de később mindjobban felmelegedő 
érdeklődéssel. A daliás terme ű, komoly és 
halványarcu ifjú látásán akármely leány
szív is megmozdult volna.

Sajnos azonban a fogoly sorsa meg volt 
pecsételve. Megvonták tőle a szabadon jár- 
hatás kedvezményét, külön zárkába csuk
ták, fejvesztésre ítélték. Sem váltságdíjjal, 
sem kicseréléssel nem szabadulhatott, mi
vel a törökök ugyanezen időben minden 
további alku nélkül több magyar foglyot 
kegyetlenül kivégeztek, megtorlássul Husz- 
szeinnak is hasonlóképen kellett meghalnia.

Már a siralomházban ült és várta utolsó 
óráit, amikor az elítéltet, törők ulema hiá
nyában, Bonifác atya látogatta meg, azon

célzattal, hátha Husszein egy gyaur papnak 
vigasztalását is elfogadná.

Az elítélt szívesen fogadta a papot. 
Hosszasan beszélgettek s Bonifác meleg 
részvéttel merítette a keresztyén vígaszta
lás mélységes forrásából a kibékítő és 
megnyugtató igéket és rrn gigérte Husszein- 
nak, hogy utolsó perceiben is közelében 
lesz. Majd búcsúzni akart a szörnyű sor
sában megnyugodott töröktől, amikor ez 
keblére nyúlt és egy selyemszalagon függő 
kis eiüst ku'csot vett elő és e szavakkal 
nyújtotta Bonifácnak:

— Fogadja tőlem tisztelendő atyám e 
kulcsot mint utolsó emléket; mint drága 
talizmánt viseltem ezt majdnem csecsemő 
korom óta. Egy fehér arcú, fájdalmas nto- 
solygásu asszonyra emlékszem, talán édes 
anyám lehetett, az fűzte először nyakamba, 
azóta állandóan viseltem és rejtegettem.

— Nincs senkimse, egyedül állok a vi
lágban, azért lesz oly könnyű a megválás 
az élettől. Kérem fogadja tö'em úgy, mint 
a haldoklónak egyetlen, utolsó örökségét.

Bonifác nemcsak meglepetve, de egész 
valójában megrendülve nézi a kezébe adott 
kulcsot és szinte magánkívül kitárt karok
kal lép Husszein felé, átöleli és fuldokló 
zokogás közt mondja:

— Édes fiam 1 Te nem vagy Husszein,

te Jankovics Imre vagy, Jankovics Márknak 
fia, anyáddal együtt török fogságba jutottál 
s miután anyaid csakhamar elhervadott, 
tégedet Drinápolyban janicsárnak nevel
tek. Magyar vagy te és keresztyén, én ke
reszteltelek tégedet ősi kastélytokban, amit 
feldúlt és kirabolt a török és atyád a vias- 
kodásban életét vesztette. Mindennek élő 
és hiteles tanúja vagyok. Azóta lettem én 
is földönfutó, de most öreg napjaimra e 
várban húzódtam meg.

— Az akkor történteknek világos ma
gyarázatát adja ez a ku cs, melynek dobo
zát csak nem régiben fedeztem fel ugyan
csak itt a várban. Abban a dobozban csa
ládotok drágaságai vannak elzárva. Én is
mertem az ötvöst, aki a szelencét és kul
csot együtt készítette és nekem megmagya
rázta a titkos eljárást, ahogy a kulcsot Ke
zelni kell.

— Minden oly tisztán és világosan áll 
előttem s mindezt istennek csodálatos gond
viselése hozta napfényre.

Mint az álomkóros tágranyílt szemek
kel, remegő ajakkal néz és ámul a fogoly, 
lábai a fö dbe gyökereztek és nem kepes 
megmozdulni, egy hangos szót kiejteni 
képtelen.

Nem érti az öreg szerzetesnek viselke
dését, meseszer ü elbeszélését, de ez váltig
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ayesi lelkész és Menyhárt István nagyka
nizsai segédlelkész végezték a szertartást.

A szepetneki gyülekezet külön díszsír
helyet jelölt ki, amelyben a fáradt test, az 
elnémúlt agg pásztor örök álmát alussza.

Az elhunytban Seregély Béla alsólövöi, 
Seregély István szepetneki lelkészek, dr. 
Seregély Pál celldömölki orvos, felavatott 
lelkész, Seregély Lujza, dr. Seregély László, 
dr. Seregély Tivadar édes atyjukat gyá
szolják.

Legyen az elhunyt emléke áldott!

Az evangélikusok a fő
rendi házi javaslat ellen.

A* ág. hitvallású evangélikus egy
ház egyetemes alkotmány- és jogügyi 
bizottsága legutóbb népes ülést tar
tott, amelyen tárgyalás alá vette a 
kormánynak a felsőházról szóló ja 
vaslatát. A bizottság a törvényjavas
lat szövegéből megdöbbenéssel érte
sült arról, hogy a törvényjavaslat az 
ev. egyháznak a főrendiházban az 
1885. évi VII. t. c. alapján birt kép
viseletét a felsóházra vonatkozólag 
redukálni szándékozik.

Az egyház vezetóférfiainak sorából 
kikerült felszólalók kivétel nélkül azt 
az álláspontot juttatták kifejezésre, 
hogy a mindenkor, de különösen az 
országnak mai helyzetében eléggé 
nem óvható felekezetközi békéje szem

újra és újra megismétli kijelentését, erősíti 
és bizonyítja a megcáfol hatlan tényeket.

Meghatottsága azután kitörő örömbe 
csap át. Töpreng, tépelődik heves taglej
tésekkel izeg-mozog, mit is tegyen hamar
jában, hová menjen, Boriskához-e, avagy 
a várparancsnokhoz, hol mondja el előbb 
a megrázó történetet, melynek feltárásában 
oly fontos szerep jutott neki, talán azért 
szőtte Isten ily hosszúra életének napjait, 
hogy a titkok szálait kibogozhassa.

Előbbre való a fogoly élete, azt kell 
megmenteni, rohanva siet a várparancs
nokhoz, Sárkány Ambrushoz, és szép rend
jében feltár mindent a csodálkozó férfiú előtt.

Csakugyan minden szóról-szóra beiga
zolódott.

Még csak az ékszeres doboz története 
homályos, hogyan jutott az Móré László 
birtokába ? Vagy úgy, hogy későbbi időben 
ö is feldúlta a Jrnkovics kastélyt és valahol 
elrejtve ráakadt, vagy másodkézből valami 
rabló törőktől vásárolta, vagy vette e! erő
szakkal.

Az dobozt ünnepélyesen, tanuk előtt 
nyitották fel, benne megtalálták a drága 
értékeket: brilliánsokat, csillogó ékköveket, 
igaz gyöngyöket; mindez Jankovics Imre 
vagyona és törvényes örökségé volt.

A krónikás még feljegyezte, hogy az 
ezüst kulcs nemcsak az ékszer dobozt és 
Imre börtönajtaját nyitotta fel, hanem kinyílt 
Imre részére Boriska szíve is. Egy pár lett 
belőlük.

Nászlakomájukon a nádor és felesége, 
Kanizsay Orsolya is jelen voltak, ők szívből 
örültek, ha elhagyott árvák boldogságának 
előmozdításához hozzájárulhattak. (Vége.)

pontjából veszélyt rejt magában, ha 
egyik egyház történelmi jogai csor
bulást szenvednek ugyanakkor, ami
kor más történelmi egyházak jogai 
épségben tartatnak, illetve az evan
gélikus egyház által is kifejezetten 
helyeselt indokból gyarapíttatnak. Rá
mutattak továbbá arra, hogy a tér 
vezett szakasz egyedül az evangéli
kus egyházra nézve von le az ország 
területcsonkításából folyó olyan kö
vetkeztetést, amely az integritási esz
mének ápolása és annak a következő 
nemzedékre örökülhagyása szempont
jából sem helytálló. Kifejezésre jutott 
folytatólag az a gondolat is, hogy 
olyan irányzatok, amelyek a törté
nelmi keresztyén egyházakra nézve 
statisztikai arányszámokbdl vezetnek 
le egyoldalú következtetéseket, ellen
tétben állanak az egyházak kultutális 
értékének azt megillető méltányolásá
val és a történelmi egyházak egymás
hoz való viszonyát szabályozó tételes 
törvények intézkedéseivel.

Ezekután a bizottság egyhangúlag 
a fenti gondolatkörben mozgó oly 
határozati javaslatot fogadott el, a- 
mely az evangélikus egyház javára 
az 1885. évi VII. t.-c.-ben megálla
pított képviseleti számnak a felsőház
ban leendő változatlan fenntartását 
kéri Arra a nem várt esetre pedig, 
ha a kormány elzárkóznék az egyház 
ezen mindenképen jogos és méltányos 
kívánságának teljesítése elől, felkérte 
a bizottság az elnökséget rendkívüli 
egyetemes közgyűlés azonnali össze
hívására.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Krisztus P ilátus előtt.
Ápr. 6. Micsoda az igazság? János 

18.37—38. Háromfele igazság van : értelmi 
igazság, osztó igazság és erkölcsi igazság. 
Mind a három után olthatatlan szomjúság
gal epekedik az ember. Keresi az ember 
a tudást, olyan világrendre törekszik, ame
lyikben az igazság uralkodik s a szó erkölcsi 
értelmében igaz ember szeretne lenni. Nem 
lehet ezt a törekvést egyszerű kézlegyintés
sel elintézni, mondván : „Micsoda az igaz
ság ? !“ A szentirás világosan megmondja, 
hogy az az igazság, hogy én bűnös vagyok 
s hogy Isten meg akar engem váltani. Bol
dogok, akik éhezik és szomjuhozzák az 
igazságot, Krisztus megelégíti őket.

Ápr. 7. A hallgató Jézus. Lukács 23.
4—11. Heródest valaszra sem méltatja az 
Úr, mert látványosságot keres nála. Pedig 
Heródes is nyugtalati lelkű volt. Keresztelő 
János igehirdetése nyomókat hagyott benne, 
megzavarta lelke halálos nyugalmát. De aki 
úgy jön Jézushoz, hogy csak kíváncsiságot 
s önző érdekű csodavárást hoz, az, üresen 
megy el tőle, de a hívő előtt az Úr meg
fejti, önmagát.

Ápr. 8, A bűn barátsága. Lukács 23. i*.

Pilátust és Heródest nem Jézus átküldése 
hozza össze. Heródes tudja jól, hogy ha 
az ügy nem volna ilyen kényes, sohse jutott 
volna eszébe a hatalmára féltékeny Pilátus
nak, hogy udvariaskodjon Heródessel szem
ben. Mélyebb gyökere van ennek a barát
ságnak. Á bűn hozza őket össze. Támaszt 
keresnek egymásban a bűn javára a jobbik 
énjükkel szemben. Pedig a bűnt nem lehet 
kézlegyintéssel, csodavárással, de másokra 
való hivatkozással sem elintézni.

Ápr. 9. A bán válaszúton. Máté 27 15—23. 
Krisztus vagy Barabás! Választani kell, 
mert Krisztus és Barabás nem lehet. Cso
dálkozol azon, ho2y hogyan lehet egyálta
lában ilven kérdést föltenni s fölötte gon
dolkozni s megbotránkozol a nép válasz
tásán? Feltetted-e már magadnak csak 
egyszer is ilyen világos vagy-vagy módra 
a bűn kérdését? Ne mondd, hogy nem 
lehet ilyen világosan látni, hol van az Isten 
akarata! Pilátus érezte s a felesége is 
megmutatta, hogy hol az igazság. Aki akar 
látni, láthat!

Ápr. 10. íme az ember! János 1 9 .í—is. 
Törvényt felette ül, A sötét gonoszság; 
Nézd, mily kegyetlenül Verik és gúnyolják! 
S ő szenved szótlanul érted S szerez neked 
üdvösséget, Megmentvén lelkedet.

Ápr. 11. Az ő vére én rajtam. Máté 
27 24—26. Töviskoronától Arcán a vér pe
reg, Hóhér ostorától Szent teste megremeg; 
Óh ember, jól eszedbe vedd, Vétked miatt 
te érdemied E kínt s gyalázatot.

Apr. 12. Husvétom. Apóst. csel. 2 . 23—41. 
Jézus azért élt, halt s támadott fel a halál
ból. hogy meglássuk, mit kell nekünk cse
lekedni : megtérni s megkeresztelkedni: 
eltemetkezni a Jézus sebeibe s feltámadni 
vele egy megkegyelmezett új életre.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Hódmezővásárhelyen katholikus na

pot rendeztek, amelyen Hanauer A. 
István váci püspök mondott hatalmas 
beszédet. Beszédében rámutatott a 
szent év jelentőségére, majd „szomo
rúságát fejezte k i“ a püspök afelett, 
hogy az elmúlt évben Hódmezővásár
helyen 93 ember halt meg a szent
ségek felvétele nélkül. Azt is a vallásos 
kötelesség elmulasztásának minősítette, 
hogy rendkívül sokan kötnek csupán 
csak „polgári házasságot“, hogy ezek 
az állapotok megjavuljanak, intenzív 
hitéletet hirdet a püspök. — Huszár 
Károly a katholicizmus és a magyar
ság viszonyával foglalkozott. Kimu
tatta, hogy „ebbe az országba először 
a hittérítők hozták a kultúrát, majd 
utóbb a történelem folyamán a kat
holicizmus kitermelte magából Szent 
Istvánt, Szent Lászlót, Könyves Kál
mánt, Nagy Lajost és más kiváló 
nagyjainkat“. — Céh András a város
háza nagytermében lefolyt díszköz
gyűlésen megnyitójában hangsúlyozta, 
hogy „a katholikus gondolatot nem 
engedik elsikkasztani“.

De hát ki akarja ?
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H E T I  K R Ó N I K A .
A magyar nemzetgyűlés a húsvéti szünet 

elölt a mezőgazdasági hitelről és a fővárosi 
törvény kiegészítésről szóló törvényjavasla
tokat tárgyalta. — A volt főrendek a régi 
főrendiház egybehivását.követelik. — Újab
ban valóságos vesszőparipájává lett a poli
tikusoknak a jogfolytonosság jelszava. — 
A választójog kérdésében a kisgazdapárt a 
nyilvános szavazás mellett foglalt állást.

A szerb parlamentben verekedés volt. 
Radics behódolt a kormánynak és elismerte 
a dinasztiát.

Ausztriában mindjobban erősödik a 
Németországhoz való csatlakozás gondolata.

A cseh lapok sajtóküzdelem során a 
pápai nunciust hevesen támadták. A diplo
máciai testület most eljárt öenes külügy
miniszternél és kijelentette, hogy hasonló 
megsértését a nunciusnak nem fogja tovább 
eltűrni.

A balti államok és Lengyelország kép
viselői legutóbb Rigában titkos értekezletet 
tartottak a szovjet ellen.

Rómában nagy ünnepség között ülték 
meg a fascizmus alapításának 6 ik évfor
dulóját.

Az angol alsóházban a munkaeélküli- 
ségről folyt a vita. Az angol kormány ígé
retet tett, hogy Európában a békeszerződés 
értelmében létrejött és a rendes gazdasági 
élet kifejlődését megakadályozó állapotokat 
minél előbb megszünteti. Baldwin, az angol 
miniszterelnök szenzációs kijelentést tett. 
Szerinte „a béke“ a wersailíesi szerződés 
aláírása napján megszűnt.

Szovjetoroszország az általános pa
rasztfelkelés és éhínség előtt áll.

Japánban törvényt hoztak, mely szerint 
amerikai állampolgár nem szerezhet föld
birtokot Japánban.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i  életből.
Vetések védelm e fagy ellen.
Svédországban kísérleteket végez

nek abban az irányban, hogy mi 
módon lehetne a vetéseket megvédel
mezni. a tavaszi fagy ellen. Egy 
mérnöknek sikerült olyan készüléket 
előállítani, amely ködbe borítja a 
vetést s ezzel megóvja a fagy káros 
hatásától. A svéd kormány nagy tá
mogatásban részesíti a mérnököt, 
hogy találmányát tökéletesítse.

Hol term elik a  legtöbb szemes 
gabonát?  Nemrégiben egy statiszti
kai kimutatás jelent meg, amely azt 
bizonyítja, hogy gabonatermelés te
kintetében Európa messze mögötte 
marad a többi földrészeknek. Legtöbb

gabonát termelnek az Északamerikai 
Egyesült Államokban, majd sorrend 
szerint a következő területeken: In
diában (Ázsia), Argentínában (Dél- 
Amerika), Kanadában (Északamerika) 
és Ausztráliában.

H A R A N G S Z Ó .

P a lm a r u m .
Ev. Máté. 21. 1—9-

„Hozsanna a Dávid fiának, áldott, aki 
jött az Úrnak nevében“. Ádventi hangok, 
virágvasárnapi üzenet. A Hozsannát „feszítsd 
meg!“ váltja fe l; de mi tudjuk, hogy aki 
kereszthalálával a mi üdvösségünk záloga 
lett, királyi méltóságát századok folyama 
alatt hatalmasan bebizonyította. Ezért örven
dünk virágvasárnapján a gyászos nagyhét 
küszöbén.

Szeretette l fe lk é r jü k  azoka t 
a z előfizetőket, a k ik n e k  előfize
tése  m á rc iu s  vég é n  le járt, hogy  
elő fize tésüket s ü rg ő se n  m e g ú jí
ta n i  s z ív e sk e d je n e k . A k ik  p e 
d ig  h á tra lé k b a n  v a n n a k , k ü ld 
j é k  be a h á tra lé k o s  összeggel 
e g y ü tt az á p r .—j ú n i u s  negyed
évre szóló e lő fize tési d íja t.

A  H a ra n g  szó  c sa k  ú g y  te r
je d h e t és te lje s íth e ti m agasztos  
h iv a tá sá t a z e g y h á z  és haza  
ú jjá é p íté sé n e k  s ze n t m u n k á já 
ban , ha  az o lvasóközönség  is  
az a n y a g ia k a t ille tő leg  ké sz 
séggel te lje s íti  kötelességét 
eg ye tlen  la p u n k k a l ,  a H a ra n g -  
szóva l szem ben .

Kapi Béla püspök elnöki megnyitója. 
A vasmegyei kultur-egyesület április 2-án 
Szombathelyen Jókai-ünnepélyt rendezett, 
amelyen az elnöki megnyitót Kapi Béla 
dunántúli püspök, az ünnepi beszédet Rá
kosi Jenő mondotta.

Raffay Sándor dr. bányakerületi püs
pököt március 15-iki beszéde miatt a bal
oldali sajtó megtámadta. A Máv. gépgyári 
munkásság 100 tagú küldöttség utján fe
jezte ki felháborodását Raffay püspököt 
ért támadásokkal szemben.

Győry Lóránt nyug. miniszter elő
ad ása . Nagyszámú hallgatóság előtt tar
tott előadást Győry Lóránt nyug. miniszter 
a budapesti Luther-Szövetség ifjúsági kö
rének helyiségében „Mi magyarok és a 
kereskedelem“ címmel. Előadásában , rá
mutatott, miképen nem szabad és hogyan 
kell kereskedőnek lenni, 8 jelezte ezen a 
téren a szülőknek, gyermekeknek köteles
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ségeit, az egyház, iskola és a társadalom 
feladatát.

Hamvas József előadása. Hamvas Jó
zsef író, a Harangszó belmunkatársa a 
budapesti fasori evang. templomban márc. 
25-én Az erkölcs történelmi formáiról tar
tott előadást.

Áthelyezés. Obetkó Vilmost Zirczröl 
Veszprémbe helyezte át felsőbb hatósága. 
Amennyit vesztett vele a zirczi fiókegyház, 
annyi! nyert a veszprémi gyülekezet.

Lelkész, államtudományi doktor. 
Schlitt Gyula a lajoskomáromi ev. lelkészt 
a pécsi egyetemen március hó folyamán 
avatták államtudományi doktorrá. Lajosko- 
márom községe ez alkalomból vallásfele
kezetre való tekintet nélkül rendkívül me
leg ünnepségben részesítette dr. Schlitt 
Gyulát. Este a dalkör szerenádot adott 
tiszteletére. A szép ünnepségen réeztvettek 
a lelkész szülei is, akik messze vidékről 
jöttek el fiuk örömteli napjára A magunk 
részéről is ez alkalomból melegen üdvö
zöljük dr. Schlitt Gyulát, lapunk munka
társát és életére a jó Isten áldását kérjük.

Theológusaink március 15-iki ünne
pélye. A soproni theol. fakultás Ifjúsági 
Köre nívós ünnepély keletében lépett márc. 
15-én elsőizben a nyilvánosság elé. A mű
sor középpontjában dr. Kovács Sándor 
egyet, tanár Jókairól szóló, eredeti szem
pontokat feltáró előadása állott, a keretet 
pedig Wiczián Dezső elnök tartalmas meg
nyitója, 2 szavalat és a Iheol. férfikar 3 
éneke adta. A Kimer Gusztáv vezetése alatt 
működő énekkar belmissziói körutak és 
más helybeli ünnepségek alkalmával is 
mindig derekasan megállotta a helyét.

A kelenföldi ev. leányegyesület márc.
29-én tartott vallásos estélyt. Közreműköd
tek: Mikus-Csák István, To.ncaényi László, 
Szűcs Gabor lelkész, Mikolik Lenke, Fran
sen Leó, dr. Schilling Aladár, Bancsóné 
Kovách Mária, dr. Kesztler Ede kir. ügyész, 
Noszeda Károly, dr. Szappanyos Gerő és 
a budai ev. szövetség énekkara Irsa Béla 
karnagy vezetése alatt.

Kemenesmagasi evang ifjúság márc. 
15-iki ünnepélyén az ünnepi beszédet Szabó 
István lelkész mondotta. Szavaltak: Iványi 
Lina, Talabér István, Kastner Samu. Az 
egyesület énekkara szép énekeivel emelte 
az áhítatot.

A Ientl-i szórványterület eddigi gond
noka, Dürr Oszkár, elköltözése miatt gond
noki tisztéről lemondott; benne egy agilis, 
lelkes munkást veszített el a szórványke
rület. Helyébe gondnoknak Krenner Jenő 
főmérnök választatott

Szeged. Az ev. egyházközség március 
22-én tartotta az ev. iskola termében évi 
rendes közgyűlését. Tátrai Károly h. leik. 
miután felolvasta a múlt évről szóló lel- 
készi jelentését, határozati javaslatot nyúj
tott be, amelyben az egyház tiltakozik a 
főrendiházi javaslatnak egyházunk képvise
letét megnyirbáló tervezete ellen. A köz
gyűlés nagy lelkesedéssel magáévá tette a 
tiltakozási határozatot 8 erről az egyete-

Brzsébet Királyné szálló Budapest, IV., Egyetem-utca 5. és 7.
Elsőrendű polgári szálló, a Belváros központján. 1 ágyas szoba 38 ezertől, 2 ágyas 50 ezertől.

Pensio 115 ezer koronától. Elismert jó étterem és kávéház.

Családok találkozóhelye. 5-6 Szabó Imre, szállodás.
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nies felügyelőt és a bányakerület püspökét 
értesíteni elrendelte. A gondnok ezután be
mutatta a múlt évi zárszámadást, amely 25 
milliós összeget tüntet fel A jövő évi költ
ségvetés* mintegy 4^00 aranykoronás érték
ben, a közgyűlés jóváhagyta. Ezen a gyű
lésen történt meg példás rendben, egyhangú 
felkiáltással az egyházi tisztségek betöltése. 
Felügyelő lett Kiss Ferenc min. tanácsos, 
másodfelügyelő dr. Pollner Ödön egyetemi 
tanár, ügyész dr. Martinyi László, gondnok 
Hézer Béla, pénztáros Qöndös György, 
jegyző Országh József tanító, helyettes 
jegyző Schneider János, Temetőgondnok 
Vecsey Kálmán. A 18 tagot számláló pres
bitériumban az egyház legkiválóbb embe
rei foglalnak helyet. A presbiterek beikta
tása március 29 én az istentisztelet kere
tében ünnepélyes formák között ment végbe.

Orgona-avatás Rákoskeresztúron. A 
rákoskeresztúri evang. templom új orgo
náját március 22-én avatta fe! Blatniczky 
Pál főesperes igen lélekemelő szép ünnep
ség keretében. Az ünnepélyen megjelent 
br. Radvinszky Albert egyetemes felügyelő, 
gróf Vigyázó Ferenc, Geduly Henrik püspök 
családjával, mint a rákoskeresztúri lelkész
család rokona. Jelen voltak még a községi 
elöljáróság, a különböző hitfelekezetek kép
viselői, az ipartestület, a tűzoltó-testület, 
a cserkész csapat és a hívek nagy tömege. 
A hatváltozatú szép orgonát a "gyülekezet 
és a földesúr közös áldozatkészsége terem
tette meg úgy, hogv a földesúr boldogult 
édes anyjának, gróf Vigyázó Sándorné sz. 
báró Podmaniczky Z-üzsánna emlékére e 
célra 20 millió koronát adományozott s a 
hívek pedig egyhangú lelkesedéssel páron
ként 100 ezer koronát, minden fertály után 
25 kgr. és minden egéS2telkes ház után 
20 kgr. rozsot, ilietve annak napi árát sza
vaztak meg és fizettek be. így gyűlt össze 
90 millió korona. 76 millióba került az or
gona, a iöbbit pedig a templom szükséges 
átalakítására s kívül és belül való tataro
zására fordították. Azon kívül jobb módú 
hivek faanyagot és a szükséges fuvarokat 
ingyen szolgáltatták. A mai nehéz gazda
sági viszonyok között valóban szép áldozat- 
készségről, egyházunkhoz való törhetetlen 
szeretetről és hithűségről tettek fényes 
tanúbizonyságot a rákoskeresztúri hittest
vérek, amit az egyetemes felügyelő az ün
nepélyen történt felszólalásában lelkeket 
megható szavakban ki is emelt. Az orgona
avatási ünnepélyen közreműködtek: Peér 
P. Sándor hitoktató, Késmarszky Gyula 
kántortanító, Steffel Jolán és Noszkó Ist
vánná duett énekükkel, Ligeti Gyula kar
nagy kíséretében, Kovácsovics Edit szóló
énekével. Noszkó István heiyi lelkész az 
orgona beszerzésének rövid történetét is
mertette. A szövetségi énekkar szép éne
keivel töltötte ki az ünnepi programmot.

A vasvári evang. szórványközpont az 
utóbbi időben vallási, társadalmi és kultu
rális téren élénk tevékenységet fejt ki. 
Március 25-én az áll. polgári fiúiskola ter
mében nívós műsoru vallásos estélyt ren
dezett, melyen nagyszámú közönség vett 

| részt. Az estélyt »Erős vár a mi Istenünk“
; kezdetű közénekkel nyitották meg, majd 
’ Horváth Juliska Szaboicska Mihálynak 

„Fóllebbezes" című verset szavalta el. 
j Utana Döbrentey Antal tb. főszolgabíró 
I Kapi-Gyurátz: „A mélységből kiáltok“ c.
; zsoltárát énekelte el gyönyörűen Döbrentey 
, Antalné harmóniurmtísérete mellett. Ma- 
I gassy püspöki segédlelkész a protestáns 
I világnézetről tartott előadást, Németh Stefi- 
' ke Dambces hegedűversenyével aratott si
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kert, harmóniumon kísérte Döbrenteyné, 
Kötél Antal Revicyky Gyulának „Pán ha
lála“ című költeményét szavalta el, végül 
Döbrentey Antal Händel ’ egy klasszikus 
opera-áriáját énekelte el, mely után az ün
nepély a H:mnusszal fejeződött be.

A mekényesi ev. gyülekezet március 
22-én szépen sikerült vallásos estélyt ren
dezett a Luther-Társaság javára, melyen a 
Társaság célját s fontosságát Baldiuf Gusz
táv pécsi lelkész, fejtegette a figyelmet mind
végig lekötő előfdásában.

Orgonakoncert a  Deák-téri ev. tem p
lomban. ZOánfy Aladár, az evang. egyház 
főorgonistája, a Deák-téri evangélikus temp
lomban három orgonakoncertet tartott.

Puszbszentlászlón és Barlahidán 
még március hóban négy vallásos ünne
pélyt tartottak külön az egész gyülekezet
nek és kd ön az ifjúságnak Kovács Mihály, 
Kutas K és Nagy István lelkészek.

Gindlicsalád. Jánosmajorban március 
22-én vallásos estélyt tartottak a zsúfolásig 
megtelt iskolateremben, melyen a gyüleke
zet segédlelkésze tartott mélyenszántó böjti 
előadást. A kistengelici női énekkar meleg 
közvetlenséggel két böjti éneket adott elő, 
Klein Erzsébet pedig szavalt. Az offertórium 
a gyámintézet célját szolgálta.

A nemeskoltai ev. iskola márc. 1-én 
ünnepelte meg a Jókai napot. A napnak 
jelentőségét Vörö3 Sámuel tanitó méltatta. 
— Március 15-ét a férfi dalkör és az ifjú
sági egyesület közreműködésével ünnepel
ték meg. Az ünnepi beszédet Dala Zoitán 
tanító mondotta. — Március 22-én a nö- 
egyiet vallásos estélyt rendezett. Vörös S. 
tanító: „A protestáns nő életének irány
tűje a szeretet legyen“ címen felolvasást 
tartott. Mind a három ünnepélyen a félti 
dalkör és az ifjúsági egyesület, vegyeskar 
közreműködött s megfelelő alkalmi költe
ményeket adtak e!ő.

Emléktábla leleplezés. Az orosházai 
ev. egyházközség a világháborúban hősi 
halált haltak emléktábláját márc. 29-én 
leplezte le szép ünnepség keretében. A 4 
hatalmas márvány em éktáblára fájdalom 
800 vitéz evang. hős katona nevét kellett 
bevésni.

Helyreigazítás. Lapunk 13. számában 
a beledi ifjúságnak márc. 15-én tartott 
ünnepélyével, kapcsolatban helyreigazitás- 
képen közöljük, hogy az offertórium nem 
270, hanem 791 ezer K volt.

A szombathelyi protestáns fiú és leány 
diákszövetség rendkívül gazdag műsor ke
retében ünnepelte meg márc 15-én a temp
lomban Jókai emlékét. Közének és ima után 
Rásky Klára szavalta el Havas István Pro
lógusát, majd hegedűn Nemes Vaidemár, 
Tóth Erik, fuvolán Kováts Pál, Fülöp Zol
tán karnagy kíséretében Bach Meditatióját 
adták elő. Emlékbeszédet Károlyi Jolán 
tartott. Szőllössy István „Múlt, jelen, jövö“ 
című költeményét Lancsarits Margit adta 
elő. Jókai élete és művei címen felolvasást 
Varga Emil ifj. elnök tartott, melynek ke
retén belül Janossy Zoltán és Ratz Sándor 
költeményeket szavaltak. A fiú diákszövet
ség énekkara után imával és közénekkel 
nyert befejezést a szép emlékünnep, mely 
a szövetség céljaira 401 ezer K-t eredmé
nyezett.

A győrtíjfalusi leányegyház márc. 1-én 
vallásos esteiyt rendezett, melyen Schrödl 
Mátyás győri hitoktató lelkész Az egészsé
ges iélekről tartott előadást, majd lsó Vince 
győri lelkész Pál apostolról értekezett. 
Szép szavalatokkal az estélyen közremű
ködtek: Szigethi Zsófia, Pintér Gizella,
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Erdélyi Ilona és Tüske Jo'án. Szigethi Lidus, 
Jakus Piroska kéihangú énekkel emelték 
az áhítatot. Az est a Himnusz eléneklésével 
nvert befejezést. Offertórium címen külön
féle jótékonv célodra 160 ezer K folyt be.

Márc. 15-én gazdag műsor keretében 
ünnepelte a kis gyülekezet Jókai százéves 
jubileumát. Az ünnepség középpontja Bándy 
János nyug. tanító gyönyörű szabad elő
adása volt a 48-iki szabadságharcról és 
ennek keretén belül Jókairól. Az ünnepélyen 
közreműködtek ez alkalommal Pintér Lajos, 
Horváth Sándor, Kozma Jolán, Hima Viima 
és Jakus Giula szavalataikkal; a leánykar 
SZ' P énekeivel Az ünnepség Ki«s Lajos 
igazgató tanító zárószavaival végződött

A csikvándi ifjúsági egyesület március 
15 én szép számú közönség jelenlétében 
áldozott először a nagy idők emlékének, 
azután pedig előadta „A’tót leány* c éne
kes népszínművét. Az ifjúsági egyesület 
tagjai közül szerepeltek : Zámolyi Károly, 
C?ank Margit, Slecht Lz.jos, Szabó Lidia, 
Tóth József, Kulcsár Ida, Ku csár József, 
Csillag Eteika, Szabó József, Zámolyi Karo
lina, Bedecs Károly, Csörkölv Lidia, Tamás 
Márton, Szijh Etelka, Ihász Sándor, Polgár 
Lídia, Tóth Jenő, Nagy Miklós — s igen 
ügyes szereplésükkel általános feltűnést és 
elismerést keltettek.

A pesti evang. egyház Veres Pálné- 
leányliceuma márc. hó 14-én ünnepelte 
március idusának évfordulóját A Hiszekegy 
eléneklése után Riszner Lenke kedvesen 
szavalta Bajza Ébresztőjét. Majd Ilg Ilonka 
helyes iskolázottsággal adta elő Liszt F. 
„Petőfi szelleméhez* zenedarabját. Utána 
dr. Böhm Dezső igazgató mondott a magyar 
szabadság eszméjét dicsőítő lelkes és mag
vas ünnepi beszédet. Az est fénypontja volt 
Payr Sándor soproni egyetemi tanárnak 
„Zrínyi prókátora“ című drámájából néhány 
jelenet, melynek szereplői: Wittnyédy Ist
ván (Szabó Piroska) leánya Erzsiké (Farait 
Irma), fia Pál (Nótel Elza), Lozsi János 
íródeák (Hallát Sári), Fatine fogoly török 
asszony (László Julia), meglepő átérzéssel 
juttatták kifejezésre a színdarab erősen 
hazafias hangulatát, a beleszött régi dalok 
pedig általános tetszést arattak. Wittnyédy 
súlyos szavai, melyek oly időszerűek ma is, 
mely megilletódést kelteitek. Az előadáson, 
melyet legközelebb a kelenföldi ev. nő- 
egyesületben fognak megismételni, jelenvolt 
az ősi család ma is élő sarjadéka, Witt
nyédy István a fiával, kit az igazgató me
legen üdvözölt. A színdarab után Komjáthy 
„Székely faluk* c irredenta énekét nagy 
mű veszettel tolmácsolta Forgon Elza. Majd 
Hirman Ilona megkapó előadásban és ere
deti felfogással mutatta be Farkas Imre 
„Vén cigányát“ Egressy Klapka-indulója 
zárta be a szépen sikerült estet, mely ismét 
Böhm igazgató és Láng Ella nevelönő ne
mes becsvágyát és kiváló hozzáértését 
bizonyította. De nem szabad megfeledkez
nünk Füiessery Maria növendékről sem, 
ki a szükséges zongorakiséretet szolgáltatta 
az egyes szamokhoz

A sikátor! ev. ifj. egyletek Karácsony 
másodünnepén műkedvelői előadást ren
deztek. Színre került Csite Károly: „A biró 
leányai“ című népszínműve. A nagyon jól 
sikerült előadás tiszta jövedelme 700.000 K 
a harangalap javára foidittatott. Karácsony 
estéjén a tanulóifjúság Szombath E. Schlitt 
G y.; „Jézus az én mindenem“ c. karácsonyi 
pásztorjátékát adta elő a templomban. 
Február 24-én az ifj. egyl. Geczy I. a 
„Sárdi ház“ c. színművét adta elő. A sze
replők sok elismerést arattak. A tiszta

I
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Jövedelemből 500.000 K a harangalap gya
rapítására fordíttatott Ugyancsak lélekemelő 
ünnepség keretében ünnepelte az iskolai 
ifjúság március 15. emlékét. Az izzó haza- 
szeretettől áthatott ünnepi beszédet Pócza 
Ferenc helyi lelkész mondotta. A három 
felső osztály minden tanulója szavalt. Az 
iskolai énekkar kétszólamu énekeket adott 
elő.

Kemenesmagasiban a tanítótestület 
március 1-en Jósai születésének századik 
évfordulója alkalmával és március 14-én 
hazafiságtol izzó ünnepélyt rendezett az 
ev. templomban, amelyen a tanmóifjuságon 
kívül a szülők is szép számban megjelentek.

Az ünnepi beszédet mindkét alkalommal 
Szakái László igazgató-tanító tartotta, a 
tanulóifjúság alkalmi szavalatokkal, éne
kekkel járultak hozzá a szép ünnepek 
sikeréhez.

A sárszentmiklósi egyházközség régi 
szokás szerint az idén is megünnepelte 
március idusát. A délelőtti istentisztelet 
keretében Haniffel Sándor lelkész szent 
beszédben rámutatott, hogy mi az igazi 
szabadság és az hogyan szerezhető meg 
3 milyen 'legyen a magyar, ha az igazi 
szabadságot elnyerni óhajija. Délután pedig 
a zsúfolásig megtelt iskoiateremben a kö
vetkező műsor Keretében emlékezett meg 
a gyülekezet az 1848 évi márciusi esemé
nyekről : 1. Közének 503, 2. Ünnepi beszéd,

K athreiner

Kneipp Maláta Kávé

tartotta Kiichknopt László kántortaníto. 3. 
Petőfi S. Nemzeti dal, szavaim Búkor Imre.
4. Pósa L. A haza, szavalta Szölősi Juliska.
5. Nemzeti zászló, Peres S.-tól, szavalta 
Szuper János 6. S/iitya vitézek, énekelték 
a tanuló«. 7. Sajó S. Bánatország, szavalta 
Szuper István. 8. Radványi: Istenem, Iste
nem! szavalta Hamifei Emmike 9. Ima, 
mondotta a lelkész. 10. Himnusz, énekelte 
a közönség.

A szentgotthárdi missziói egyház f. 
évi rendes közgyűlését március 29-én tar
totta Czipott Géza lelkész és Obetkó Ist
ván főgimn. tanár, helyettes felügyelő ket
tős elnöklete alatt, mely alkalommal Obetkó 
István főgimn. tanár A presbiterek köteles
ségeiről tartott rendkívül méiyen szántó 
megnyitót a nagy számban jeien volt gyü
lekezeti tagoknak. Az egyházközség pénz
tári forgalma az 1924. év folyamán 35 millió 
799.809 korona volt. Leltári vagyona az 
1924. év végén 9,876 953 K. A missziói 
egyház általános tisztújító közgyűlését má
jus hó folyamán tartja.

Veszpiém. A böjti liturgikus esti isten
tiszteleteken, melyek nagy látogatottságnak

örvendenek, előadásokat tartottak: Hor
váth Sándor várpalotai, Mesterházy László 
pápai, Czipott Géza szentgotthárdi és He
ring János veszprémi lelkészek.

Kozma István fiatal segéd első heti ke
resményének felét egyházi célra adomá
nyozta.

A vá8árosmlskei ev. ifjúsági egyesület 
március 15 nek emlékére hazafias ünne
pélyt rendezett kapcsolatban Jókai-ünnep- 
séggel. Az ünnepi beszédet Csajbók Lidiké 
tartotta, ki hazafiságtól áthatott beszédben 
méltatta a nap jelentőségét Közreműköd
tek még Szabó Antal, Böröcz Jolán és Ist
ván, Kiss Jenő, Dobai Károly, Bolla Dé
nes és Kovács Janos.

S ze re n cse  a

K ávéscsészében
tinápolyból. E miatt a görögök szörnyen 
felháborodtak. A törvény betűje szerint a 
törököknek igazuk van, de politikai belátás 
és bölcsesésg hiányát mutatták, amikor 
olyat tettek, ami egy egész népet sőt egy 
egész és nemzeteken felül álló egyházat 
mélyen sérd. Az ügy különben a nemzetek 
döntőbírósága elé kerül.

Bám ulatosan olcsó,

Ízletes és kiadós

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Németország. A német szülők birodalmi 
szövetségének határozott fellépése úgy lát
szik most érleli a gyümölcsét. A német 
kormány beadott egy törvénytervezetet: a 
szennyirodalom, a színházak és mozik er
kölcsi felülbírálására vonatkozólag.

Az ucca erkölcsének megtisztítására 
Berlinben mozgalom indult meg, hogy 
privát személyek őrizzék ellen, milyen he
lyekre lép be a fiatalság és óvja azt az 
erkölcsié en helyek látogatásától. •

A Belmissnó 41. kongresszusa, melyet 
április havában Drezdában fognak meg
tartani, a kővetkező témákkal fog foglal
kozni : Házasság és evangélikus erkölcs; 
Milyen feladatokkal kell az evangélikus 
népnek megküzdenie, ha a magasabb isko
lák ifjúságának erkölcsét meg akarja óvni?;
A gazdasági élet törvényszerűségének kér
dése ; Belmisszió szóban és tettekben és 
az öngyilkosság elleni harc

Franciaország. Francia egyházpolitika 
tudvalevőleg nem ismeri e! az egyházakat 
s legfeljebb mint vallásos egyesületeket 
tűri meg. A régi Franciaországban ezt kö
nyörtelenül végre is hajtották, de Elszász- 
Lotharingiában engedtek a francia vezető 
körök merevségükből, legalább elismertek 
az ott érvényben levő konkordátumot és 
ennek a tartománynak külön képviseletet 
is engedtek a Vatikánnál. De amit e réven 
vesztettek, azt a vámon meg akarják nyerni, 
annál könyörtelenebből hajtják keresztül 
az iskolapolitikát, amelynek cé-ja a vallás- 
oktatásnelküii tanítás. Már a tanítóképzők
ben sincs vallás.

Törökország. A törők kormány az 
ökumemai pátriárkát, ki mindeddig Kons
tantinápolyban székelt és a görögkeleti 
egyház legfőbb papja, kiutasította Konstan-

C S A L Ä D I  é r t e s í t ő .

Esküvő. Március 16-án esküdött örök 
hűséget Szupper Ernő urod. I. o. intéző, 
a sikátori gyűl. felügyelője, Ruzsinszky 
Lolla, az aszódi leánynevelő intézet tanár
nőjének Budapesten.

Halálozás. Alulírottak úgy a saját, 
valamint az egész rokonság nevében mély
séges fájdalommal tudatják, hogy az élet 
és halál Ura, a mi Istenünk szent akarata 
szerint Seregély Divid nyugalmazott város- 
szalónaki lelkészt, életének 79 ik, boldogító 
lelki közösségben átélt házasságának 48-ik 
é/ében f. évi március hó 14-én délután 
V*1 órakor a földi létből az örök hazába 
magához szólította Az Istenben boldogu t 
drága halottnak tetemét március hó 16-án 
délután 3 órakor helyeztük fö di nyugvó
helyére. Amint ő hitte, úgy mi is hisszük, 
hogy akik Istenbe vetették minden bizal
mukat, azokat a halál sem választhatja el 
az ő  szerelőiétől. (Rómi, 8, 38. és 39.) 
Szepetnek, 1925. március hó 14 én.

özv. Seregély Dávidné szül. Ritter Hen
riette, Seregély Béla és felesége Sufflay 
Melánia és gyermekeik, Seregély István, 
Dr. Seregély Pál és felesége Kiásná Leo- 
poidine és gyermekeik, Seregély Lujza, 
Dr. Seregély László, Dr. Seregély Tivadar.

Ú J D O N S Á G O K .

A Kossuth-párt gyászünnepe. Az Or
szágos Függetlenségi Kossuth Párt, mint 
minden évben, az idén is szűk keretek 
között, csendes ünnepséggel emlékezett 
meg Kossuth Lajos halaiénak évfordulójáról. 
A Deák-téri evangélikus templomban kez
dődött az ünnepség gyászistentisztelettel, 
amelyen dr. Kirchknopf Gusztáv mondott 
imát, amelyben hangsúlyozta, hogy már 
gyakran tévedt Magyarország olyan tövises 
ösvényre, mint amilyenen most jár, de 
Kossuth Lajos szelleme, a függetlenség 
szeretete mindig visszavezette az igaz ös
vényre.

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

Elvállal: úri és nói öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szórmeáruk 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 p repará l. 4—20
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A gyászistentisztelet a Himnusz elének- 
lésével ért véeet.

Kereskedők nagygyűlése. Az Orszá-. 
gos Magyar Kereskedő« Egyesülete nagy- 
gyü'ést tartott, amelyet impozáns tüntetés
nek szánt a kereskedők bajainak feltárá
sára.

Petőfi holland nyelven. Petőfi mun
káinak szemelvenyes kiadása holland nyel
ven is megjelent. A fordítást a Hollandiában 
és Magyarországon is ismerős Írónő, dr. 
Antal Géza dunántúli ref. püspök felesége 
végezte.

A nyíregyházai huszárlaktanyában Ma
dák Imre őrvezető halálra Ítélte és nyomban 
felakasztotta Nada József közhuszárí, aki 
ezredétől két napig engedély nélkül távol
maradt.

Tizenegy öngyilkosság egy nap alatt.
Az öngyilkosságok száma még egyre állan
dóan növekedik. Budapesten márc. 22-én 
tizenegy ember követett el öngyilkossági 
kísérletet.

Egy százötéves em ber halála. Ridács 
András, aki 105 évet élt, Debrecenben 
meghalt. Ridács 1820-ban született és így 
végigélte a magyar történelem utolsó száz 
évének legnevezetesebb korszakát. Hitvese 
hasonló nagy kort ért el és 95 éves korá
ban halt meg. Ridács Andrást nagy részvét 
mellett temették el.

Bécsben m egszűntették a hivatalos 
M ária-ünnepeket. Az osztrák kormány 
redeletet adott ki, amellyel megszünteti a 
március huszonötödik! és szeptember nyol- 
cadiki Mária-ünnepek hivatalos jellegét.

A szódavizesüveg alkonya. A keres
kedelmi miniszter elrendelte hogy a most

használatos ólomfejes szódavizesüvegeket 
egy év alatt ki kell cserélni „légmentesen 
elzárható kengyelzáros zárókészülékkel el
látott színtelen üvegből készült palackok
kal!“

Karácsony ünnepe helyett — k a rá 
csonyi munkaszünet. A csehszlovák kép
viselőház törvényerőre emelte az ünnep
rendező javaslatot, amely szerint ezentúl 
a munkaszünetnek Csehszlovákiában három 
fajtája lesz: 1. Nemzeti ünnepnap október 
28, 2. a vasárnapok, 3. az úgynevezett 
emléknapok. Nem lesz tehát karácsony- 
ünnepe, hanem december 25 ének munka
szünete. nem lesz Húsz János ünnepe, ha
nem július 6-ának munkaszünete.

Egy tizezeréves asszonyállam rom jai. 
Nevada állam déli részében egy ásatásnál 
napvilágra kerültek egy ősi indián város 
romjai, amelyek nyilván a legrégibb marad
ványok, amelyeket eddig egyáltalában talál
tak Annyi máris látható a kiásott marad
ványokból, hogy egy női államról van szó, 
áltól az ügyeket az asszonyok intézték s a 
férfiak a házi munkákat végezték csak.

Óriási viharok Olaszországban. Jég
veréssel égiháború vonult végig Olaszor
szágon, amely roppant nagy károkat okozott.

Földrengés és tűzvész Kínában. A 
Nyugat-Yunan tartományban levő Talifu 
városa földrengés következtében elpusztult. 
A földrengés után borzalmas erejű tűz
vész tört ki.

Országos receptversenyt rendezett 
a Magyar Uriasszonyok Közlönye a  
Gazdasszonyok Lapja cimü háztartási és 
szépirodalmi hetilap.

A versenyen dr. Monoray Ödönné kir.

közjegyző neje (Hatvan), Fogolyén Katalin 
(Mikosdpuszta), Kotsis Bözsike (Zsédeny), 
ÁH. polg. leányisk. (Papi), Dezsény Gyuláné 
(Budapest), dr. Ottó Józsefné (Budapest), 
ifj. Sztkrényessy Károlyné (Budapest), Pé- 
csy Józsefné (Pestszentlőrinc), ifj. Gréber 
Gyulane(Bodikajtor, Pelsőszentivan), Stosz- 
szer Gusztávné (Ádánd), Bemthold Báiintné 
(Győrszentiván), Oreeko Margitka (Szolnok) 
stb. nyertek értékes díjakat. A népszerű 
hetilap még kitűnő irodalmi, színház, divat, 
kézimunka, háztartás, gazdaság, kertészet, 
konyhatitkok stb. cikkeket, képeket és re
gényt is közöl. Előfizetési ára Va évre 
100 000 K. Kiadóhivatal: VII., Budapest, 
Dohány ucca 77.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az Új Idők, fennállásának 30. évfor
dulója alkalmából 100 millió koronát sorsol 
ki olvasói között. Az Uj Idők 12. számában 
folytatódnak Csathó Kálmán és Ludwig 
Wolff érdekes regényei. Közli a lap azon
kívül Herczeg Ferenc, Rákosi Jenő cikkeit, 
Illés Endre és Izsákné Székely Erzsi elbe
széléseit, Juhász Gyuia versét, Zoltán Vil
mos műfordítását, Mühlbeck Károly elmés 
fejléceit, számos művészi és időszerű képet 
és a lap rendkívül népszerű rovatait, a szer
kesztői üzeneteket es a szépségápolást. 
Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 80.000 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal Budapest VI., Andrassy 
út 16.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
B. (íy. Uraiújfaln. Köszönettel kézhez Tettük. 

Az abriktoláson túl. Szív. üdv. — T. J . Tápiószent- 
mártou. Elófiz. jún. 1-ig: rendben. — H. I. Iharos- 
berény. Apr. 1-ig rendezve. — Cs. M. Yásárosmiske. 
A jokívánatokat melegen köszönöm és hasonlóan 
kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. — N. I. B.- 
keresztúr. A Közleményt m ár csak a virágvasárnapi 
számban tudtuk közzétenni. Szív. üdv.

jfaleifta szerkesztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
ítaeaieatüiárd. V aaváiriaegy©. 

Szerkesztőtárs: XÉMJBTH RABOLT. 
Kéziratokat nem adunk vlsszc.

Egészséges özvegy, nyugdíjas vagy 
iparos állandó lakást kaphat balaton
almádiban »Boros-vilia«. ' i—3

Walter magántanfolyam
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 51. 

Előkészít középiskolai összevont ma
gánvizsgákra, érettségire, vidékieket 
is. Tisztviselőknek nagy kedvezmény.
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Nagytiszteletü Lelkész Urak!
Régen érzett hiányt pótlandó, nagy áldozatkészséggel kiadtuk Gyurátz 

Ferenc nyug. evangélikus püspük úr

H É T K Ö Z N A P I  I M Á K
reggeli és esti istenitiszteleten a templomban

című munkáját. — A mű 16 ív terjedelemben, jóminőségü papíron, rendes nyol- 
cadrét nagyságban tartalmaz nyolc hétre szóló hétköznap reggeli és négy hétre 
szóló esti templomi imát, továboa vallásos esti megnyitó és záróimákat es bete
gekért mondandó imákat, végül szentírási szakaszokat (perikopákat).

A mü már megjelent s azonnal szállítható! Árát lehető jutányosán szab
tuk mag: fűzve 60 ezer K, vásionkötésben 10J ezer K.

Sok oldalról megnyilatkozó sürgetésnek engedve, ugyancsak kiadjuk — 
immár X kiadásban — Gyurátz Ferenc nyug. püspök úr

J L í J f c G L K I  V  JfcG Z  E  í *
című, közkedvelt imakönyvét.

Az imakönyv, amely evek hosszú során át annyira hozzá nőtt evangéli
kus népünk szivéhez, új kiadásában f. évi április végén jelenik meg, s vele az 
idén tnár a konfirmándus ifjúság ajándékul megörvendeztethető lesz.

Ára bekeoeli feher p ‘p.ron, iégi terjedelemben, jo erős vászonkötésben 
56 ezer K. Készül többfeie párnázott, vászon- és bőrkötésben is. Tömeges 
rendelésnél minden 10 példányra egv ingyen-példányt adunk.

Mivel az imakönyv előreláthatólag nagy kelendőségnek fog örvendeni, 
ajánlatos a rendelést már most megtenni, mert a rendeléseket a beérkezés 
sorrendjében intézzük el.

Pápa, 1925. évi március hó 27- én kiváló tisztelettel
K IS  T I V A D A R

2—3 könyv- és papirkereskedő.

Mindkét Imakőnyvet a pénz előre beküldése esetén bérm entve szállítom.

Száva Sándor
gépészmérnök

E a é m c i i j i  berendezések m ára
Budapest, I., Budafoki ut 76. 

Telefon: József 116-07.
Kút — mélyfúrások, vízművek, 
csatornázás, szennyvizderítők, für
dők, központi fűtőberendezések 

tervezése és kivitele. 4—5

Nyomatott Weiiisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I B É L A

1910-bao.

Laptulajdonoi:
a DcnáaldU LBJüer-Szövotséa
Az OrH/.auOH Lutlier-Szöret- 

ség hivatal«* lapja.

Kéziratok. elöfizutóni dijak 
óh roiclaoiftoidk a 

HARANGSZÓ azerkesztó 
kiadóhivatalán ok 

fteMttffotthárdra (Vavvin.) 
kükUndflk 

Rióflxetóft elfogad 
tntadan aranf. Iáiké»* 

éo tanító.
M sg JM i mlsJea vasárnap

f

S e r k e n j fe l, a k i a lu szo l, és tá m a d j fe l  a halálból 
és fe lra g y o g  teneked, a K r is z tu s .

Swrk»s»tó-kl»d6hlr atal:
s z e n t g o t t h Ar d .

Vsavánnt^ye.
A „HAROWJNZfl“ 

•lóHz.tésI ára : a második 
negyedérro 18.000 korona 
Csoportot küld. 1G.000 K. 
(.■tkor-SsáTOtégl ta toknak 

I0°/o-oa kedTMmány. 
kmortkába égés* árra I  
dollár ; aa utódállamokba 
a 1 . negyedra 30.000 K.

A .Baraiigaaó* torjesíts-
•áro befolyt adományokból 
•aórráuyban lakó híveink

nek lngyenpáldányokat 
küldünk.

B lvétetett a kö.
Ján . 20 : 1.

Irt*: Dr. Seholtz Oszkár.

Lelkünk mérlegét örömök és 
szomorúságok tartják egyensúly
ban. Ha egyik serpenyője lesűlyed, 
puszta helyrebillenése is már lelki 
zavart szül. Bánattal telített lelkek- 
ből az öröm első percei csak félel
met és megdöbbenést váltanak ki.

A Feltámadás fénylő napkorongja 
Nagypéntek gyászfelhője mögül oly 
hirtelen tűnik fel, hogy a böjti hetek 
keserveinek borongós égboltjához 
szoktatott szemeknek még a vilá
gosság is fáj.

A könnyek zápora mindent el
sötétít; a szem csak egyet lát: 
a sírt.

Ha vigalmakba folytatott nemzeti 
gyászunkban olykor-olykor ma
gunkba szállottunk, mi is csak 
egyet láttunk: a sírt, melyben egy 
ezer éves nemzet álmodik . . .  az 
újabb ezerévről. S mióta tudatában 
vagyunk saját bűneinknek, amióta 
láttuk, tapasztaltuk, hogy a világ 
milyen kegyetlen, szomorú látomá
saink ködös homályán a feltámadás 
reménysugarai sem tudnak erőt 
venni.

Óh Husvét áldott hajnala ! Szün
tesd meg lelkünk zavarát. Ám 
döbbenjünk meg, fussunk el, mint 
Mária Magdaléna. . .  csak lássunk, 
lássunk tisztán; lássuk meg azt is, 
amit ő látott, hogy a sírról elvete
tett a kő.

Mert nincs olyan sírkő, mely el 
ne vétetnék, ha a sírba fektetett 
testben Krisztus lelke lakozott és 
a sírkövet Krisztus ellenségeinek 
kővé meredt szíveiből faragták.

A sírkő pedig, mely látomása
inkban elénk mered csak azért oly 
szörnyű, mert szemcséi között meg

kövesedett magyar szívek is akad
nak.

Szívek, melyek a Mária Magda
lénák keservét, ijedelmét s az Urat 
kereső siralmát nem értik meg. 
Szívek, melyek Isten igéjének an
dalító zenéjére soha nem figyeltek, 
örökös és céltalan tobzódásaikban 
idő előtt kimerültek, születtek és 
megkeményedtek.

Ám vannak még tanítványai az 
Urnák, kiknek szive igazi szív. Jó 
tiszta és nemes szív. Ha ezek az 
üres sír láttára összedobbannak, 
egymást bátorítják, vigasztalják,

A történelem eltemetett rétegei
ben, kétezeresztendős mélységben 
egy gazdag aranybánya van. Ott 
fekszik még jóformán az egész kincs. 
Csak néha vetett föl belőle egy-egy 
darabot valami földindulás. Az így 
napfényre jutott arany forgalomba 
került, de igen sokszor addig ve
gyítették újra meg újra nem nemes 
ércekkel, amíg végre aranyértéke 
csak névleg maradt meg.

Ez a ki nem aknázott hatalmas 
aranybánya: Jézus élete. Ha ezt a 
a kincset el lehetne osztani az 
ei íberek között, dúsgazdaggá lenne 
tőié az egész emberiség. De amit 
felhoztak belőle, azt az egy-két 
darab aranyat, vegyítették, rontot
ták nem nemes ércekkel és szegény 
maradt a világ.

Jézus a lelki és anyagi élet 
tökéletes harmóniája. Az igazi em
ber, aki azért emelkedik ki a terem
tésből, mert a magasba tud nézni. 
Nem tartja békóban az állati anyag. 
Ez a világtörténelem problémája. 
Mihelyt többre becsüli az emberiség 
a lelki kincseket, mint az anyagi

egymás sebeit Isten igéjével gyó- 
gyítgatják — úgy kétségbeesésre 
nincs okunk.

Mert ha egyszer mégis csak ki
alakul bennünk a Krisztus lelke, 
ám temessék el a testet. Krisztus 
lelke erősebb minden földi hatal
masságnál, játszva hengeríti el saját 
sírkövét s inig a bűnbánó magyar 
Magdalénák megdöbbenve susogják 
el egymásnak, hogy „a kő elvéte
tett“ — Krisztus tanítványai, lelké
nek örök letéteményesei, örömtől 
megittasodva felelik reá: „az Úr 
feltámadott!“

javakat, nincs többé gyűlölség, há
ború, rablás, csalás. Mert a lelki 
kincseket akkor ingyen veszik és 
ingyen adják. Mikor hull le majd 
a kereszténységről az ószövetség 
és a pogányság utolsó békója.

Ez pedig nem ábránd, mert nin
csen más megoldás. Ezt az utat 
tapogatja vakon, öntudatlanul a 
világtörténelem fejlődése. Az élet 
anyagi kérdéseinek válsága világ- 
probléma lett. Az, hogy mindenki 
gondtalan életet élhessen, sohasem 
lesz lehetséges, mert ügyességgel, 
munkabírással mindig elébe vág 
egyik ember a másiknak. De az az 
idő eljöhet, hogy az ember az 
anyagi javaknak nem tulajdonít 
többé fontosságot a szellemiek mel
lett, mert szellemi élete annyira 
kielégíti, hogy az anyagi javakból 
csak annyi kell neki, ami az élet- 
fenntartáshoz feltétlenül szükséges. 
Ez pedig olyan kevés, hogy ennyi 
mindenkinek juthat. Ez szóra se 
lesz érdemes.

Igen. Jézus itt élt közöttünk, 
aztán sírba tették. Nemcsak abba

H u s v é t .
I r ta : Hamvas József.

Viseljük szivünkön a Harangszó ügyét!
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a kősírba ott arimathiai József 
kertjében, hanem tanításait, evan- 
géliomát is eltemette az emberek 
kemény, értelmetlen szíve és a 
kereszténység alig csírázó vetésén 
végighömpölygött a zsidóságnak 
zárkózottságot lehelő, lelki szabad
ságot megfojtó szelleme és a po
gányságnak kitökéletesedett anya- 
gisága. Ami az első századok óta 
keresztyénségnek látszik, az egy 
titkon, mélyen élő szellem, mely 
fölött uralkodva tombolnak tovább 
a hatalmak, amiket látszólag le
győzött a keresztyénség.

Az lesz az igazi Husvét, ha az 
emberiség hite be tudja majd fo
gadni Jézus evangéliomát. Akkor 
nemcsak a halálnak félelme szűnik 
meg, hanem az élettől való féle
lem is.

Szorongó szívvel gondolunk arra, 
hogy az emberiségnek ezt a nagy 
Husvétját alighanem egy rettentő 
Nagypénteknek kell megelőzni. 
Amikor megrendül a föld és elho
mályosodik e világ fényessége.

Talán ott is állunk már e Nagy
péntek hajnalán. Csüggedt lélekkel, 
érezzük, hogy a Husvét, az emberi
ség Husvétja még messze van.

Akik áhítatos hittel hallgatták a 
Mestert, azok tudták meg először, 
hogy feltámadott. Az evangéliomok 
akkor diadalénekké lesznek és har
sogva jelentik az örömhírt, hogy 
az anyagiasság halálából föltámadt 
az emberiség, megdicsőült, lélek 
lett, valódi képmása Istennek, aki 
nem azért teremtette a föld porából

ítélet után*)
Rútul rászedték, csúful meggyalázták, 
Békába verték, két szemét kiásták. . .
S  most megcsonkítva, véresen, vakon 
Ott fekszik némán a ravatalon . . .

Szívünkben gyász, az ajkunkon sóhaj:
Ezt nyerte hát a hős, dicső magyar,
Az égbenyúló, szálas, büszke tölgy,
Ki villámsújtva föld sarába dőlt!?

Örök Isten! Óh hányszor volt ez így már, 
Hogy ott járt Néped a megásott sírnál! ? 
Boszuló balsors, hányszor verte meg,
E felfeszltett, koldus nemzetet!?

S  koporsójából óh! hányszor kiszállt!? 
Legyőzve bátran pusztulást, halált. .. 
Megtartó őt az örök — éltető,
Szilárd magyar hit s magyar őserő. . .

Ma is . . .  tátongó sírunk szélinél 
Felénk biztató szellemhang beszél:
Véget ér majd a nagypénteki gyász,
Az enyészetből lesz: feltámadás!

*) Az amerikai irredenta-pályázaton kitüntetve.

Krisztus.
„Feszítsd meg!" üvölt a bőszült nép
— A tömegnek fenn az ökle; —
Egyszerre száz is feléje lép,
Vad dühít, hogy rajt’ kitöltse.

„Feszítsd meg!feszítsd. . .  “ — ó borzalom — 
Alig hangzott még: „Hozsánna !*
— Az úton pálma s virághalom, —
M ár: „Feszítsd megj“ jár nyomába . .  .

S „Ö“ szitkot, átkot, ütést, rúgást, 
Megalázást tűrt szelíden . . .
Felfohászkodék: „Uram bocsásd . .
Mit tesznek, nem tudják hiszen!

Golgotha felé lm' megindul, 
Tövis-koronával fején. . .
S  a Gonosznak rút arca vidúl,
Míg az Igaz szenved szegény!

A kereszt áll s rajt’ megfeszítve 
Halállal küzd a Megváltó . . .
A szent fő  búsan hanyatlik le 
S holt alakja néma, vádló!. . .

A test megtört s kifolyt a vére,
De a halál csak álom volt;
Lelke „harmadnap“ visszatére 
S  újra él, feltámadt a ho lt! . . .

Igazság győztél örökre te !
S  Igaznak, ki mindig szolgál,
Bár, ha szenvedés az élete,
Nem győzi le a halál. . .

Sugározd hit a szívbe mélyen,
Óvd a lelket szent megnyugvás;
Követni Krisztust soh’se szégyen,
Mert Krisztus a feltám adás !

Binóczi B. Gyula.

az embert, hogy örökre ottmarad
jon, hanem hogy eljusson az ő 
Atyjának házába.

Mert nem lehet, hogy kegyetlen bírák 
Egy ezredéves, szent históriát 
Bitorló kézzel széjjeltépjenek,
Kacagva szörnyű romlásunk fe le tt!

Felkoncolt testünk ég felé kiált 
Bosszúért és a sír falain át 
Igazságunkat dörgi jajszavunk:
Élni fogunk, mert élni akarunk!

Vályi Nagy Géza.

Mese három szál rózsáról.
Irta: Farkas Mihályné.

Ahogy barangoltam itt a Mecsekaiján, 
találkoztam egyszer a Mesével. Vénesvén 
anyóka volt, egy nagy batyut vitt a hátán 
és olyan halkan lépdelt, hogy akik velem 
voltak meg se látták. De én fölismertem, 
szépen köszöntöttem, ő pedig odaült hoz
zám egy forrás mellé s megtanított enge- 
met hogyan kell elbeszélgetni kicsinyekkel- 
nagyokkal, csöndes alkonyórán mikor a 
hajnalka becsukja kelyhét, a szívek pedig 
kinyílnak, hogy befogadják a jót, mint a 
virág a harmatot.

Ä nagyoknak már eleget meséltem, in-

R Nagypéntekről
és a halálról.

Irta : Hering János.
Egyszer egy évben maga az 

Anyaszentegyház is a halálról be
szél nekünk. Még pedig Nagypén
teken. Először is arról mond zor
don beszédet, hogy micsoda ret
tentő nagy a halál hatalma: Még 
Istennek egyszülött Fia, a legjobb, 
a legtisztább sem kerülhette ki í 
És e beszéd által elénk állítja a 
Nagypéntek a halálnak félelmetes 
voltát a maga teljes valóságában.

Hát csakugyan félelmetes a ha
lál ? Igen, az! Mindenkinek! He
lyesebben szólva: minden testnek. 
A test, amely ösztönszerűleg érzi, 
hogy csak addig él, míg a halál 
meg nem semmisíti, ezzel az ösz
tönszerű félelemmel védekezik el
lene. Az én testem is fél. A másé is.

Aztán fél a bűnben élő lélek is. 
Mert érzi, sejti, hogy ott okvetlenül 
lesz leszámolás. Fél az is, aki hi
tetlen, aki a legnagyobb értékeket 
ebben a földi életben keresi, mert 
neki a halál örök megsemmisülést 
jelent.

Másodszor meg arról mond biz
tató, reményteljes beszédet a Nagy
péntek, hogy ha egyszer magának 
az Isten Fiának, a legjobbnak, a 
legtisztábbnak is le kellett szállni 
a halál völgyébe, akkor a halál 
mégsem lehet valami rettentően 
félelmetes ijedelem, vagy pusztítás, 
legalább is nem mindenkinek^ mert

kább szomorú mint víg történteket, s egyik
másik szívben iágyan továbbzengett az én 
busulásom, mint ahogy fölzendül a harang 
a sip szavára, mikor a mester az igazi 
hangot adja meg.

De most nektek mesélek fénycsszemü 
csitri leányok, akik még babaruhát csere
beréltek pad alatt s körbefogódzva „ispi- 
lángi-rózsát“ jártok az iskola-udvaron, mert 
ti vagytok az én kedvenceim. Mikor már 
tükörből fésüiködíök és elkezditek maga
tokat illegetni, közel se vagytok ilyen sze
retetreméltók.

Három szál fehér rózsáról fogok nektek 
mesélni, olyan nyiladozó fehér bimbókról 
mint amilyenek ti magatok vagytok.

Kezdem már. Volt egyszer — óh, nem 
az Operenciás-tengeren túl, csak itt a kö
zelben, szép róna vidéken egy tiszta kis 
falu, annak a legvégén egy sárgára festett 
nyájas úri hajlék. Az országút mellett egy 
sor jegenyefa ál t rendbe mögötte, mintha 
őrségre kirendelt katonák volnának, az ud
varára lombos nagy diófák vetettek árnyé
kot, körülötte pedig egy csodaszép kert 
terült el.

Ebben a házban lakott egy ezüslhaju 
öreg úr, akit sok tudományáért messze- 
földön ismertek és becsültek, színarany 
jóságáért pedig szerette mindenki.
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az tisztára lehetetlen, hogy aki tele 
volt szeretettel, tisztasággal, lélek
kel, erővel és jósággal, hogy an
nak a halálban valami jóvátehe
tetlen igazságtalanság legyen a 
végzete. Egészen bizonyos, hogy 
a halál nem büntetés, nem is min
den élőnek a végpusztulása, nem 
is szenvedés, hanem valami egé
szen más a rendeltetése is, a célja 
is, az értelme is. Egészen bizonyos, 
hogy a halál egyszerűen csak át
menet. A lélek leveti magáról a 
test ruháját, amit a születéskor 
magára öltött. A lélek leteszi a test 
szerszámait, mint ahogy este a 
munkás leteszi a kalapácsot, a fű
részt, amivel nappal dolgozott, hogy 
aztán fölébredve, új szerszámokkal, 
új környezetben folytassa munká
ját. Mert amiképen az én igazi éle
tem nem a bölcsőben kezdődött, 
hanem valahonnan jöttem, még pe
dig az örökkévalóságból, épen így 
az én igazi életem nem a sírnál 
végződik, hanem megyek valahová. 
Még pedig az örökkévalóságba.

Hogy hogyan, miképen ? Merre ? 
Azt csak „mintegy tükör által lá
tom“. Magát a teljes, világos való
ságot Isten elrejtette szemeim elől, 
mert azt most még úgy sem érte
ném meg és az nem is az én em
beri szemeimnek való látvány.

Jézus maga nem is félt a halál
tól, hanem föltekintett bizalommal 
az égre és azt mondta: „Atyám a 
te kezeidbe ajánlom lelkemet!“

A Jézus Krisztusban igazán hívő 
pedig legyőzi a félelmet. Nem

mintha teljes, elfogulatlan bátorság
gal menne, mintha egy pillanatra 
se riadna vissza. Sőt inkább igenis, 
elfogult. Egy-egy pillanatban vissza 
is riad. De nem azért, mert a ha
lálban rémet, pusztulást, veszedel
met lát, hanem azért, mert tudja, 
hogy a halál a legünnepélyesebb 
fordulópont. És mert olyan jövő 
elé megy, am iről- — emberileg 
szólva — nincs biztos értesülése, 
csak hite és sejtelmei vannak.

A róm. kath. egyházban külön 
ünnep van a halottak em lékének: 
a Halottak napja, november 1-én.

Az evangélikus Anyaszentegy- 
házban nincsen külön halottak 
napja. Az evangélikus Anyaszent- 
egyház Nagypénteken áldoz halottai 
emlékének, mert minden keresz
tény halottakról, akik a Krisztus
ban haltak meg, legméltóbb a Krisz
tus halála napján megemlékezni. 
Mikor az evangélikus hívő feltekint 
a nagypénteki Keresztre, úgy érzi, 
hogy Annak két karja, ki azon füg
gött, magához ölel minden keresz
tény halottat. Mikor pedig arra a 
sírrá néz, melybe halottját lefek
tette, tudja, hogy ahová Jézus le- 
szállott, ott nem lehet rossz helye 
az ő kedves halottjának sem. És 
amit a Nagypéntek mond Jézusról 
és az ő haláláról, az a legszebb 
emlékbeszéd, legkegyeletesebb ün
neplés azok felett is, akiknek sír
jára a kereszt van tűzve jelül. 
Amellett pedig a Nagypéntek be
széde mindent elmond, amit a ha
lottakról tudnunk k e ll: azt is, amibe

bele kell törődni, de azt is, ami 
megnyugtató, ami vigasztaló és 
felemelő.

Maga a Nagypéntek elsősorban 
is gyászünnep. Gyászolja először 
is Krisztus ártatlan halálát, azután 
gyászolja az emberi természetnek 
azt a gonoszságát és vakságát, 
mely még az ártatlant, az Isten
embert is meg tudta ölni; de gyá
szolja általában a bűnt, mely meg
rontotta az emberi természetet és 
siralomvölggyé változtatja a világot.

De örömünnep is, mert keresz
tény hitünk tanítása szerint Krisz
tus magára vette bűneink átkát s 
helyettünk halt meg — holott ne
künk, bűnös embereknek kellett 
volna a kárhozat halálával bűn
hődni — úgy hogy Krisztus halá
lát Isten engesztelő áldozatnak vette 
bűneinkért. így lett Krisztus Nagy
pénteken az embei'iség megváltó
jává s így nyilvánult meg Nagy
pénteken is Istennek hozzánk való 
végtelen szeretete: „Úgy szerette 
a világot, hogy az ő egyszülött Fiát 
adta érte“.

Van is olyan ország, ahol Nagy
péntek örömünnepnek számít. Ol
vastam valahol, hogy a skótok ezen 
a napon kirándulnak, belsőséges, 
melegen vidám örömünnepet ülnek, 
mert ez az a nap, amelyen Krisz
tus az ő halálával kiengesztelte a 
haragvó Istent.

Nálunk a nagypénteki ünnepnek 
gyászos oldala domborodott ki job
ban. Azért van ilyenkor a gyász 
jeléül még az oltáron is fekete te-

A sarokszobában, melynek ablaka a 
keríre nézett, bennült az öreg úr nap-nap 
után ódon íróasztala mellett, tudós köny
veitől körülvéve és nagy, formás betűket 
rótt papírra egymás mellé, egymás alá. 
Ezek aztán nyomdába kerültek és szét
hordták a világba a tudomány, fölvilágoso- 
dás és szeretet tanait. Ha pedig elfáradt, 
szalmakalapot tett a fejére, munkászub- 
boiiyt öl lőtt és másfajta foglalkozást kere
sett, mert a tétlenséget nem szerette. Ki
ment a kertjébe, kedves fái, virágai közé, 
és azokat öntözte, kapálta, nyeste, gon- 
dozia nagy odaadással. Azért volt az öreg 
úr olyan vidám és erőteljes, hogy sok fia
tallal nem cseréit volna egészséget, és azért 
volt abban a kertben minden elképzelhető 
jó gyümö'cs és szép virág.

Egy leánya volt férjnél az öreg urnák 
a közel városban, az hazajött mindig a 
nyári szünidőben a három kis leányával, 
akiket nagyapó még a kertjénél is jobban 
szeretett.

Mikor még kicsinyek voltak, a hátán 
hordozta s a térdére ültette őket s papiros
sárkányt ragasztott nekik, mikor pedig kissé 
fölcseperedtek, elvitte őket sétálni messze 
a határba, és csodálatosan szép története
ket mesélt nekik. A kert pedig szabad va
dászterület volt számukra kezdettől fogva

ahol kedvükre irthatták a pillangókat, szed
hették a virágot és dúskálkodhattak a fi
nom gyümölcsökben.

Szerettek is ám nagyapónál lenni min- 
denekfelett. Mikor már visszaköltöztek is 
a városba, hacsak szerét ejthették el-elrán- 
dultak hozzá egy-egy délutánra az öreg 
Klári kíséretében, aki már az édes mamá
jukat is dajkálta.

Volt ilyenkor nagy öröm a sárga ház
ban 1 Nagyapó menten abbanhagyta a leg
fontosabb írását is, hogy kedves vendégeit 
szórakoztassa. Annyi erdekes megmutatni 
való akadt a ház körül. A lend-macskának 
négy kis fia van, korom feketék, csak a 
szemük fénylik mint a smaragd, a Bogár 
kutya új ólat kapott, olyan büszkén ül 
benne mint egy kis király. A kis fecskék 
az eresz alatt már szárnyra keltek, de a 
cinege-fészket az orgonabokorban sajna, 
kifosztotta valamely gonosz ragadozó. A 
Begóniák már mind virágban álinak, s a 
barackfa nyolc szép gyümölcse már pirulni 
kezd. Milyen kár, hogv a kilencediket le
verte a szél! Érni kezd idestova a dinnye 
s zöld selyemburkolatában szemesedik a 
tengeri-cső, kívánatos csemege az ilyen kis 
pákosztosoknak.

Kilátogatnak a temetőbe is, ahol virágos 
bokréta alatt a jó nagymama al úszik már

hosszú évek óta, és megsimogatják a ke
resztet, amely sírját őrzi. A kis leányok 
már alig emlékeznek a nagymama arcára, 
de azért nagyon szeretik, mintha csak köz
tük élne, annyit beszélt felőle nékik nagy
apó és az édes anyjuk.

Mire visszatérnek, jó ozsonnát készített 
már Bábi néni, a vén gazdasszony, akinek 
csak a beszéde mérges, de a szive mintha 
vajból lenne. Most együtt kávézgat a kony
hában a két öreg cseléd is s a gazdájuk
ról beszélgetnek, akivel együtt öregedtek 
meg, és akiért az életüket adnák.

Indulásra is kell már gondolni, nehogy 
anyuska aggódjék, ha netalán megkésnének. 
Sok szép ajándékot visznek neki is a kis 
kosárban, s nagyapó elkíséri őket egész a 
füzesig, majdnem fele útján.

Egy ilyen alkalommal történt, hogy bu- 
csúzáskor a kis leányokat három szép ró
zsával örvendeztette meg a nagyapjuk. 
R tkaszép virágok voltak, szinte tündöklőén 
fehér szirmaik akkor kezdtek fesledezni, 
gyönyörűség volt reájuk nézni is.

Mikor nemsokára ismét találkoztak, 
megkérdezte tőlür, mit művelt mindegyik 
a maga rózsájával ?

„Ünnepély volt másnap az iskolában" 
felelt Esztike, „s én az övembe tűztem szép 
virágomat. Oly jói illett kék ruhámhoz, s
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rítő. Aminthogy a keresztény világ 
legnagyobb részében gyászünnep, 
bár nem mindenhol fekete szín a 
külső jele. A középkori magyarok 
a lila, sokszor a fehér színnel fe
jezték ki a gyászt. Sok keleti nép
nél és az afrikai négereknél ma is 
fehér színnel gyászolnak, általában 
ezt a színt tartják a komolyság és 
ünnepélyesség külső jelének, úgy 
hogy például az afrikai néger evan
gélikus lelkészek is fehér színű 
Luther-kabátot viselnek.

Ez a nap a protestánsoknál vi
lágszerte a legnagyobb ünnep. Na
gyobb mint Karácsony, Husvét, 
Pünkösd, mert ezen a napon lett 
teljessé Krisztus műve. Itt végezte 
el, mit Isten rábízott. A Husvét már 
az elvégzett munka eredménye, 
jól megérdemelt jutalma.

Jó evangélikus ember ezt a na
pot, mint legnagyobb ünnepet be
csüli és ünnepli. Ünnepi ruhában, 
komoly, áhitatoslélekkel templomba 
megy. Úrvacsorához járul. Pihené
sül csak nemes szórakozást keres. 
A zajos vígságtól tartózkodik. Ezen 
a napon az oly elterjedt családi 
hangszer, a zongora sem szól. Akár
hány evangélikus ember még csak 
látogatóba sem megy, nem is uta
zik Nagypénteken, hanem odahaza, 
csendes békés családi körben tölti 
el a napot.

Igaz, hogy mindez tulajdonké
pen csak külsőség, de olyan külső
ség, amelynek komoly tartalma 
van. Ősi szokások maradványa, 
amit azonban mégis üdvös dolog

megtartani.
Sajnos, evangélikus népünk sok 

helyütt már kivetkőzött ősi szoká
saiból, de ezzel együtt kivetkőzik 
lassankint vallásából is. Széthult 
az abroncs, a kere t; és kiömlik a 
tartalom.

Van olyan evangélikus ember, 
aki dolgozik e napon. Végzi a hét
köznapi munkáját. Rosszul teszi! 
Először is ennek az egy napnak 
a munkájával m ár nem lesz gazda
gabb. Sőt lélekben szegényebb 
lesz, mert elmulasztja ennek a nagy 
ünnepnek fölemelő tanúságait.

Másodszor pedig, ennek a nap
nak meg nem ünneplésével, közön
séges hétköznappá sűlyesztésével 
nyilvánosan megtagadja evagé ikus- 
keresztyén hitét!

Mások, akárm erre nézünk, igen 
komolyan megtartják ünnepeiket. 
Sőt rossz szemmel néznek arra a 
más vallásura, aki velük nem ün
nepel.

Ne legyünk hát rosszabbak má
soknál. Becsüljük meg ünnepeinket, 
mert ezzel együtt megbecsüljük 
tiszta evangéliumi hitünket, keresz
tény Anyaszentegyházunkat. Kü
lönösképen pedig becsüljük meg 
és lélekben és igazságban ünne
peljük meg Nagypénteket, mert 
ezzel adjuk egyik legszebb kifeje
zését annak, hogy hiszünk az Úr 
Jézus Krisztusban, Isten egyszülött 
Fiában, mi Megváltónkban, Halál 
legyőzőjében, Örökélet megszerző
jében.
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úgy irigyeltek érte társaim Sajnálom mégis, 
mert mire hazamentünk, a nsgy hőségben 
lehullatta minden szirmát.“

„Virág sorsa a hervadás“, szó! nagy
apó, „s te csak siettetted azt. Ámde ha 
vízbe téve meghosszabbítod életet, több 
örömöt leltél volna benne.“

„Ne haragudj nagyapókám“, kedveske
dett a kis Erzsi, „de en másnak adtam a 
te ajándékodat. Az egyik uccasarkon egy 
öreg koldusasszony álit s olyan törődött 
és szomorú volt, hogy megesett rajta a 
szivem. Neki adtam hát a rózsámat, hogy 
talán egy percre fölvidu!, mart lehet, hogy 
még soha senkise adóit neki virágot *

„Amit tettél, jó szivedre vall kis leá
nyom“, volt a válasz. „Nincsen nemesebb 
törekvés annál, hogy másnak örömöt sze
rezzünk.“

„Én a temető mellett mentem el“, szólt 
Annuska és megindultság rezgeti hangjá
ban. „Sok-sok egyforma keresztet láttam 
ott egymás mellett, vitéz katonák sírján, 
akik halálos sebbel tértek vissza a nagy 
háborúból és most örökös álmukat aiusz- 
szák. Ők életüket adták értünk s a hazá
ért s én úgy szégyenletíem, hogy semmitse 
tehetek ő érettük. Letüztem hát az egyik 
sírra kedves virágomat és buzgó imádsá
got mondtam lelki üdvökért.“

Könny c-.iüant meg a nagyapó szemé
ben és megölelte kis unokáját. Csak ké
sőbb szóliott meghatóban : „Leánykám, én 
azt hiszem, hogy a te rózsád van a leg- 
mébóbb helyen 1“

Ez volt az én mesém.

Jézus, a gyermekbarát.
Irta: Novák Rezsőné.

Jézus egyszer Jeruzsálem uccáin járt, 
amikor két kis gyermeket látott, akik az 
út porában játszadoztak. Jézus tudta, hogy 
itt veszedelmes a gyermekeknek a játszó 
hely, megfogta hát kis kezüket s egy kőfal 
mellé két kőre leültette őket.

A kőfalból egyik helyen kis forrás bu- 
gyogott, a forrás mellett gyönyörű vad
rózsabokor illatozott.

Jézus megkérdezte a gyermekek nevét; 
az egyiket a fiút Tamásnak hívták, a kis 
lányt pedig Juditnak.

Azután látta Jézus, hogy a gyermekek 
porosak, oda vitte őket a forráshoz, meg
mosdatta őket, vadrózsából koszorút font 
a fejükre és ismét kézen fogva a kőfal 
mellett föl-aiá járkált velük.

Protestáns egyesüiésre 
van szükség.

Kapi és Ravasz püspökök Debrecenben.
A Magyar Protestáns Irodalmi 

Társaság Debrecenben irodalmi ün
nepélyt rendezett.

Dr. Erdős József, Szele György, 
Farkas Győző és Vargha Gyula 
előadása után Kapi Béla ev. püspök 
mondott mélyenjáró beszédet a fe
lekezeti türelem kérdéséről. Utána 
Ravasz László református püspök 
beszélt.

— A keresztyénség életének — 
mondotta — mindenkor az volt a 
legszebb munkája, melyet a határ
széleken, mint egy misszió végzett 
a pogánysággal szemben. A két
ezer éves és többszázmilliós ke
resztyénség hatalmas frontja Grön- 
landtól a Tűzföldig és egész szé
lességben átöleli a világot. Azok a 
misszionáriusok, akik ezt a roppant 
nagy munkát elvégezték, a világ 
hálájára érdemesek.

A keleten dolgozó misszionáriu
sok egy idő óta azt írják, hogy 
kezd a hitük megrendülni. Azt 
mondják nekik a kínaiak és a ja 
pánok: mit tanítjátok nekünk Krisz
tus tanát, mikor ez hozza ránk a 
legnagyobb szenvedéseket? Ghandi 
indiai próféta lázadásai mutatják, 
hogy itt valami nagy dolog történik.

A keresztyénséget három nagy 
tömbre osztom: görög-keleti egy
házra, katolicizmusra és protestan
tizmusra. A görög-keleti egyház ma
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A gyermekek látták J -zuaról, hogy mi
lyen figyelmes hozzájuk. Beszélgetés köz
ben mennyi szeréténél kérdezgeti őket 
mindenről, mely kicsiny világukat érdekelte, 
bátorságot vetlek hát maguknak s megkér
dezték Jézust: hát Te ki vagy ?

„Én vagyok a gyermekek jóbarátja, öl- 
talmazója, engemet szolgálnak a ti őrző- 
angyalaitok".

A gyermekek persze nern érlelték meg 
ezt a komoly beszédet és nagyon elcsodál
koztak, hogy épen ő velük foglalkozik ilyen 
kedvesen Jézus, pedig ők szegények voltak 
mind a kelten, Judit arva is volt mert még 
picinyke korában meghalt édes anyja Alig 
mertek fölnézni Jézusra s ha mégis föíte- 
kinteitek, mindig valami csodálatos fényes
séget láttak a feje körül. Egyszer csak el
bocsátotta őket, kezét kis fejükre téve ál
dást kért reájuk az ő mennyei Atyjától. 
És Judit és Tamás hsza mentek és elme
sélték, hogy velük egy ember járt, aki meg
mosdatta őket, rózsakoszorut tett a fejükre 
é3 olyan nagyon szerette őket.

Harmadnap megint kint játszottak a 
porban, amikor nagy népíömeg haladt el 
meüeílük kiáltozva. A nagy emberhullám 
pedig Valaki! kísért, Valakit csúfolt, Valakit, 
akit Judit és Tamás most nagyon komornak 
láttak, amint vitte nehéz nagy keresztjét.
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nagy mozgalmak színhelye. Az ang
likán egyház dogmatikai kapcso
latba akar lépni a görög-keletivel.

A világomlásban a római kato
likus egyház is megújult. A háború 
óta a tisztán protestáns államok
ban is követségei vannak már a 
Vatikánnak. Ma a világ legnagyobb 
egyesületei a katolikus vallásos 
egyletek és leghatalmasabb szerve
zetei a kongregációk. Ma több ter- 
ciárius van a világon, mint bármi
kor a történet folyamán. Miért ? 
Mert a katolicizmusban egyre hal
ványulnak a dogmatikai külsősé
gek és világszerte erős Krisztus
misztika ébred. A katolikusok kez
denek érdeklődni a biblia iránt.

Ezzel szemben a protestáns dif
ferenciálódás m ár a végletekig 
ment. Amerikában több mint 800 
protestáns vallásfelekezet van. így 
van ez Hollandiában is s a francia 
református egyház egyetlen teoló
giai meggyőződés miatt oszlott két 
részre. Vájjon hányat lehetne ilyet 
Magyarországon csinálni? A refor
máció idején a protestantizmus ke
zében volt a kultúra és az erő. 
Akkor az irodalmi művek 99 és fél 
százaléka protestáns volt, ma pedig 
ott poroskodnak azok az Íróaszta
lok fiókjaiban.

Elég volt a differenciálódás: le- * S

Nézd Judit ez az az ember aki hozzánk 
oiyan jó volt, aki nekünk szép rózsakoszo- 
rut adott! Jer hozzuk elő a koszorúnkat 
s tegyük oda a homlokára, hogy ne lássék 
az a csúnya töviskorona. Már szaladtak is 
a házba, de otthon senkit sem találtak. 
Kis ágyaik fölölt ott fii gíek a koszorúk, 
nem üdén már, hanem fonnyadt, hulló 
rózsaszirmokkal . . .  Hamar kezükbe vették 
őket és kifu otiak az uccára. De mire ki
értek, már messze járt az az Ember a ke
resztel, Ciak a porfelhők mutatták merre 
haladt a tömeggel. Kicsit még tanakodtak 
mit tegyenek ? Végre is elhatározták, hogy 
utánna szaladnak.

Pici lábux a'ig érte a földet, úgy ro
hantak. Már alig bírta kis szívük a nagy 
sietést, de azért utolsó erejük megfeszít s é 
vel is igyekeztek ama csudálaios Ember után.

Már fönn voit a Golgoihán a nép, mi
kor Ők még csak lövet érték el a hegynek.
S mire fölérlek . . .  olt ja j! . . . mit latoit 
kis szemük: ott függött a keresztfán akit 
oiy nagyon szerettek. A tömegben ott ör
vendeztek az ő atyáik is és eh nem tudták 
megérteni miért kellett a népnek csúfolni, 
gúnyolni azt, aki nekik azt mondla: „Én 
vagyok a gyermekek jobsrat ja, óltalmazoja“.

Kis szivük nem bírta el á  nagy Ember 
szenvedésé'. Hervadó kis rözsskoszoruKat 
magasra tartva, oda halottak Jézus ke
resztje alá . . .

S amikor harmadnap Jézus feltámadott, 
két kis angyal röpködte kőiül es Ő meg
ölelte őket, a kis Juditét es Tamást, akik 
akkor Jézust szolgáltatták a többi angyal
lal együtt. ________

gyen egészséges integrálás. Hirde
tem, hogy a lelki megújhodásnak 
egyházi princípiummal kell meg
indulnia. Nem református, nem 
evangélikus, de egyesült protestáns 
egyházi megújhodásra van szükség.

A világháború után egy uj, nagy 
lelki civilizáció folyik és ebben mi
nekünk el kell helyezkednünk. A 
történészek és filozófusok ma mint 
propozició majorokat, gondolatokat 
dobnak a közvéleménybe azzal a 
tendenciával, hogy a protestánsok
nak nincs helyük Magyarországon. 
El akarják vitázni, hogy a protes
tánsoknak is vannak kulturális ér
tékeik, hogy a mi lelkűnkben nagy 
nemzeti eszmék élnek.

Félre tehát a nagy előkelőség
gel és mutassuk is meg a mi ér
tékeinket. Teremtsünk életképes 
sajtót. — Arany János igazi meg
értői a kálvinisták, bár Arany lelke 
nem fejezi ki a protestáns gondo
latot. Petőfi Sándor a költészetben 
a protestáns eszme lendülete. Mi
kor őket olvassuk, szívünkben meg
húzódik egy titokzatos húr. Keres
sük tehát az embereket, akik így 
éreznek velünk.

A püspök gyönyörű beszéde után 
az ünnepély a Himnusz eléneklé- 
sével fejeződött be.

Norvég énekek *)
í.

Gyönyör és fájdalom egy ágon érik 
És velük egy földben terem a kár, 
Verőfény s fellegek egymást kísérik, 
Bőség az Ínséggel karöltve jár.
Földön mi van — hamis arany,
Az égben van csak üdv zavartalan.

II.
Örök az Isten háza, áll 
S  dacol a viharok éjén,
Porig omolhat száz torony,
Hív a harang ide békén.'
Siet szavára ifjú, agg,
Kire gond, banat rászakadt 
S beteg, aki nyugodni vágy.

III.
Örvendj óh szív, az Úr nem hagy el téged, 
Bízd reá gondod, úgy lesz üdvösséged. 
Légy Istent szerető szent hitnek őre, 
Hűséged ne vonja el semmi tőle.

IV.
Gondözön zúdul reád,
Ám fogadja férfisziv,
Vidd terhet az élten át,
Légy erős, halaiig hív.
*) A budai evang. egyházi vegyeskar szívességé

ből. — A fordítások Johnson Oisle norvég missziói 
lelkész tolmácsolása segélyével történlek. Olva
sóinkat bizonyára érdekli az éjszaki hitrokonok 
egyházi költészete e hevenyészett átültetésben is.

Nem te vagy egyetlen árva, 
Kit kedv kerül s föd  bú árja.
Küzdelem mi életünk,
Vészre bátran keblet tárj.
Él Isten, ki ellenünk ? 
Pályabérre hittel vár).
Túrd igádat mindhalálig, 
Küzködésed üdvvé válik.

Éleszd szunnyadó hited,
Melyre égi szikra száll.
S  győzöl hullámok felett, 
Harcra édes béke vár.
Öltözzél fel szent reménybe,
S  fénysugár gyúl zordon éjbe.

És ha lelked csüggedez,
Nagy terhét nem bírja már, 
Esdj erőért Istenhez,
Szárnya biztos sziklavár. 
Drága szózatát megérted: 
„Harcra, győzni hívlak téged."

W ittenberg felé.
Fütik egymásután a magyar moz

donyokat, hogy verófényes olasz tájak 
felé, Rómába, az örök váró ba vigyék 
a »szent év< nek zarándokait. Magyar 
faluk és városok falaira százával 
kerültek fel a plakátok, hogy a tavasz 
folyamán kathoiikus püspökök innen 
is ,onnan is zarándokcsoportokat ve
zetnek Itáliába öt alkalommal pár 
millió papirkoronáért. És mennek a 
hívek, viszik a pénzüket és a hűsé
güket a pápa elé, hogy ott erősödjön 
az öntudatuk, növekedjen az önérze
tük s idehaza majd még gyanusabb 
szemmel nézzenek a protestáns ma
gyarra.

De hát a vonatok miért nem men
nek Wittenberg felé?

Mi evangélikusok, mindig külföldet- 
járők voltunk. Lelkészeink német 
egyetemeken képezték tovább magu
kat s az ott kapott lángokat hozták 
át a honi rónákra. Valahányszor ül
dözés folyt idehaza ellenünk, ha ha
nyatlás állt be az egyházépítésben, 
Germánja keblére menekühünk pén
zért és lelkesedéséit. Ma is szüksé
günk van kii földi kapcsolatokra. 
Szervezzünk mi is utazó csoportokat. 
Püspökeink kerületenkiot indítsák meg 
a propaganda munkát s ha kerüle 
terűim külön-külön kevesen jelentkez
nénk, közösen, egyetemesen menjünk 
ki. Lelkészek, tanítók, presbiterek 
micsoda hatalmas ösztönzéseket nyer
nének, ha Wittenberg, Eisenach, 
Wartburg emlékeit szemió s/embe 
látnak, ha meglátogathatnak a haliéi, 
hamburgi evaogéinus szeretetintez- 
ményeket. Hiszem, hogy a mi német 
ev. testvéreink a legnayyobri szere 
tett I fogad ának minuet s a e^na 
gyobb kedvei menyesben részesítene
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nek. Szűk látókörű az, aki csak 
hazáját ismeri. Nem is igazi evangé
likus az, akit nem érdekel a külföldi 
országok Lutherániája. Adjunk méltó 
feleletet a római utazgatásokra. Ki 
Németországba; ez legyen a jelmon 
datuok. Járni a reformáció hazáját 
keresztül kasul, ez a magyar protes 
tantizmus reneszánsza lesz. Óh vona
tok, protestáns vonatok mikor indul
tok Wittenberg felé? Tátrai Károly.

A „Harangszó “
pályázata.

A H a ra n g  szó mindkét nembeli 
ifjúság számára pályázatot hirdet a 
következő bibliai kérdésekre: _

1. Hol van megírva az Újszövet
ségben, hogy a keresztyén embernek 
nemcsak hogy szabad, hanem köte
lessége a Szentirást olvasni ?

2. Hol van megírva az Ap. csel. 
könyvében: „ Bizonnyal az Isten nem 
személyválogató, hanem minden nem
zetben kedves előtte az, aki őt féli és 
az igazságot cselekszi?“

3. Pál ap. Korinthusi levelében hol 
van megírva, hogy a keresztyén val
lás egyedüli fundamentuma a Jézus 
Krisztus ?

4. Hol írja meg Pál ap. „ Hit ál
tal igazul meg az ember a törvény 
cselekedetei nélkül. “ ?

5. A korinthusi levélben hol van 
megírva, hogy az egyház egyedüli 
feje a Jézus Krisztus ?

6. Máté evangéliumában hol jut 
kifejezésre az evangéliumi keresztyén 
anyaszentegyháznak az az álláspontja, 
hogy egyedül az Istenhez kell imád
kozni és öt szolgálni?

7. Hol van megírva Timótheus le
velében, hogy az egyedül közbenjáró 
Isten és ember között Jézus; János 
evangéliumában, hogy egyedül Jézus 
nevében kell imádkozni?

8. Máté evang.-nak melyik részé
ben, hányadik versében ju t kifejezésre 
az az igazság és az evangéliumi 
anyaszentegyháznak az az álláspontja, 
hogy bucsujárásra nincs szükség, mert 
Isten mindenütt jelen van és meghall
gat, ha hozzá szívből imádkozunk?

9. A korinthusi levélben hol mondja 
Pál ap., hogy az istentiszteleten a 
gyülekezetben a hívek anyanyelvén 
szóljunk ?

10. Márk evangélista hol, utal arra 
az evangéliumi igazságra, hogy a bű
nöket egyedül Isten bocsáthatja csak 
meg?

11. Máté evang.-nak hányadik ré
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szében és versében van megírva, hogy 
az úrvacsora mindkét szín alatt szol
gáltatandó ki mindenkinek kivétel 
nélkül ?

12. Pál ap. a zsidókhoz irt levél
ben hányadik részben és versben ju t
tatja, kifejezésre, hogy Krisztus egy
szer adatott áldozatul bűneink eltör
lésére és ez teljesen elegendő a mi 
váltságunkra, és melyik zsoltárban 
hányadik versben van megírva az örök 
igazság: „Senki sem válthatja meg 
az ő atyja fiát, sem nem adhatja Is
tennek az ö váltságának árát“?

A felvetett pályázati kérdésekre 
adandó válaszokat jól olvashatóan 
írva, saját nevének aláírásával ki-ki 
május hó 1-ig küldje be a Harangszó 
Szerkesztőségének Szentgolthárd, Vas
megye.

Pályadijul kitűzünk a szentgott
hárdi selyemszalaggyár adományából 
10 darab selyemszalagot és 10 drb 
könyvet, Kapi Béla pihpök „Új élet“ 
című munkájából.

Húsvéti elmélkedés.
Kongnak a harangok. A fölékesített 

oltáron színes viaszgyertyák lángja 
lobog; a mennyezetről lecsüngő csil
lár ragyogó fényt áraszt az Isten 
házának minden szegletébe Áhítattal 
megtelt szívti hívek ünnepi öltözetben 
sereglenek innen és onnan, hogy egy 
szívvel, lélekkel dicsőítsék az Urat 
és hálaimát rebegjenek a véghetetlen 
szeretet Istenének, mert az ember 
megváltója, kit az emberi gonoszság 
sírba fektetett, diadalmasan föltárna 
dott halottaiból.

Krisztus föltámadott! énekli ma 
hívek millióinak ajka vizen és szára
zon a földkerekségnek minden vidé
kein.

De vajon föítámadt e valóban ? 
Feltámadt-e a te leikedben, keresztyén 
atyámfia, ki áhítatos arccal közelegsz 
az Isten oltára felé; föitámadí-e az 
a krisztusi szeretet, mely mindeneket 
eifedez, mindent hisz, mindent remél 
és téged az üdvösség uijára vezérel ?

Mert jól tudod, hogy e szent fala
kon kívül az életnek ezer kisértése 
vesz körül, amelyek száz és száz 
utón módon igyekeznek szívedet a 
Krisztus ösvényéről eltántorítani. Ezer 
bálvány nyújtja álnok kezét feléd, 
hogy mézes szavakkal szemfényvesztő 
gyönyörűségeket Ígérve halójukba ke
rítsenek és téged engedelmes rab
szolgájukká tegyenek.

Óit áll előtted szüntelen és nyomon 
kíséri minden lépésedet a fényűzésnek,

a tobzódó lakmározásnak és urhat- 
námságnak ördöge s a szemet, szájat 
gyönyörködtető minden jókkal meg
rakott asztal mellett csillogó ruházat
ban igér örömmámort és megelége
dést; holott e vesvendő kincsekkel, 
ideig-óráig nyíló virágokkal teiehintett 
mező. lelkidnek semmi állandó gyö 
nyörfiséget nyújtani nem képes.

Jámbor arccal, barátságot sugárzó 
szemekkel, választékos ruhába ö.tözve 
közeledik feléd és követésre biztat, 
vagy talán már hatalmába is ejtett 
a képmutatás. Ékes, behízelgő sza
vakkal igyekezik veled elhitetni, hogy 
lelked üdvére rézve elég. ha a vi ág 
előtt a kegyesség, önzetlenség és be
csületesség szemkápráztató mezében 
tudod magadat mutogatni. Dicséretet 
érdemlő cselekedeteidet hirdesd fenn- 
szóval, azt pedig, ami miatt szégyen
kezned kellene, amivel Ítéletet vonnál 
fejedre, törekedjél minden módon ki
csinyíteni, takargatni vagy ügyesen 
kitalált mentségek hamujával behin
teni.

Ne menj keresztyéa atyámfia e 
hazug öltözetben a Mindenható oltára 
elé, aki szíved fenekére lát és ismeri 
minden gondolatodat, mielőtt az meg
született. Az álnokság és képmutatás 
oltártiize nem hat föl az örök vilá
gosság kristálytiszta birodalmába.

És te atyámfia, kinek szemeiben 
még ma is, a felszabadulás ünnep
napján is, súlyos rabság lélekemésztő 
aggodalmai borongnak, telki nyuga
lom reményével, jő3z-e e szent falak 
közé? Az a kegyetlen bálvány, mely
nek szolgálatába szegődtél, a telhe
tetlen kincsszomj, a lihegő vágy gaz
dagság után hosszú pórázra eresztett 
ugyan, midőn ide elindu'ál, de nem 
bocsátott el a rabságból, uralkodik 
leikedea kérielhetlsu zsarnoksággal. 
És hiheted e felebarátom, hogy a 
haszonvágy élősdi férgei által meg
fertőzött szívedben megterem az a 
gyermeki hit és bizalom, mely a ha
landó imádságának egekig emelkedő 
szárnyakat ad ?

A keresztyén egyház a föltámadás 
diada'ünnepét megelőző hetekben ma- 
gábaszállásra, önvizsgálatra inti Krisz
tus követőit. Kövesd keresztyén atyám
fia engedelmes, alázatos szívvel ezt 
az atyai intést. Fojud el szívedben a 
kevélység, ön'eltség, hiúság lélekhátúid 
gőzeiaek forrásait Nyisd ki szemeidet 
es lássad, hogy amíg szabadságoddal 
kérkedei, amellett az urhatnámságnak, 
a dőzsölésnek, az uraiomvágycak és 
a vagyongyűjtés telhetetlen mohósá
gának akaraínélküli, tehetetlen rab
szolgája vagy. Szabadítsd ki lelkedet
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e szégyenletes rabságból. Emeld föl 
kezedben az erénytisztelet lángostorát 
és legyőzvén a lelkeden uralkodó 
zsarnokokat, szétszaggatva rabszolga
ságod bilincseit, ültesd el. megtisztult 
szívedbe az alázatosságnak, hit, re
mény, szeretetnek kötelességtudásnak 
és becsületérzésnek soha el nem her
vadó, lelket üdvözítő virágait.

Azzal a boldog tudattal, hogy 
föltámadt lelkedben a Krisztus, nyu
godt lelkiismerettel lépheted át ez 
Isten házának küszöbét és a hívők 
áhítatos seregében buzgó, hálás szív
vel énekelheti ajkad a szeat zsolozs 
m át:
Keresztyének örvendjetek, Ránk víg nap

virradóit,
Istennek hálát zengjetek, Jézus föltámadott.

Sass János.

Régi dicsőség.
Világok csatáján 
Mindig elől mentünk. 
Futott az ellenség,
Ha mi csatát kezdtünk. 
Győztes zászlónk mégis 
Lebukott a porba,
Hiába küzdöttünk 
A legelső sorba’.
Hazánk elárulták, 
Földünk szétosztották, 
Rablóhad kezére 
Jutott Magyarország. 
Sűrű, sötét éjben 
Az egekre nézünk:
Hova lett, hova tűnt 
Régi dicsőségünk?

Cseh poroszló lakja 
Pozsony, Kassa várát, 
Elrabolták Erdélyt, 
Elvették a Bácskát. 
Poroszlók korbácsa 
Suhog már felettünk, 
Mert szabadságunkért 
Viaskodni mertünk. 
Fájdalmunkról beszél 
Duna, Tisza habja,
De keserű szavunk’
Senki meg nem hallja. 
Sűrű, sötét éjben 
Az egekre nézünk:

Hova lett, hova tűnt 
Régi dicsőségünk ?

Sötét Jellegekből 
Valaha nap támad 
S  véget vet a borús 
Nagypénteki gyásznak.
Felkel még a porból 
Magyarország népe . .  . 
Hadúr fényes kardja 
Villog a kezébe’.
Győztes zászlóinkat 
Húsvéti szél fújja,
Kolozsvár és Kassa 
A mienk lesz újra.
Minden rabbilincset 
Széttörünk, széttépünk >..
S  régi fényben ragyog 
Régi dicsőségünk.

HORVÁTH IMRE.
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Madeira szépségei.*)
Az Atlanti óceán közepén, Afrika 

nyugati partjai közelében, a nagy 
hajók közlekedési útjában van egy 
örökzöld sziget: Madeira. A sziget 
hegyekkel borított, melyek több helyt 
1800 méteren felül is emelkednek. 
Felejthetetlen látvány az odaérkezőnek 
a kék ég által borított, a tengerből 
egyedül kiemelkedő sziget. Évenként 
sok ezer tűriata keresi fel. A mindig 
enyhe éghajlat, a pormentes utak 
különösen kedvessé teszik az ott tar
tózkodást. A sziget hajóval könnyen 
megközelíthető, a Dél Amerikába vagy 
Nyugat Afrikába menő gőzösök rend
szerint kikötnek itt. Angliából har
madfél nap, Líssabonból meg negyven 
óra szükséges ahhoz, hogy e szigetre 
jussunk

A vidék szépsége, a sok rózsaliget, 
az ezerféle virág a trópusi növényzet 
közepette valóban elbájolja az idegent. 
Az autón kívül nevezetes közlekedési 
eszköz az ú. n. »caross«. A »caross« 
ökrök által vontatott szán, melyet 
egyaránt használnak személy-, illetve 
teherszállításra Ez volt eredetileg a 
sziget lakóinak fő közlekedési eszköze 
Különösen sokan keresik fel e szige

*) Illustrierte Zeitung 4174 szám.
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tét decembertől március végéig, t. i. 
ez a főszezon

Az idegennek, ki a természet szép
ségeit akarja figyelni, nemcsak minden 
nap, hanem minden óra, sőt jobban- 
mondva minden perc hoz valami űj 
látványosságot. Csodálatosan szép 
sétautak kígyóznak a hegyeken levő 
szőlőlugasok közt; e szőlő adja a 
tüzességéről messze földön híres ma
deirái bort. Az alacsonyabb fekvésű 
vidéken cukornád és banánültetvé
nyek váltják fel egymást. A végtelen 
óceán által körülvett sziget, égbenyuló 
csúcsaival csodálatos látvány a szem
lélőnek. Különösen szép a sziget 
naplementekor és holdtölte alkalmá
val, mikor az egész sziget ezüstös 
fényárban úszik. A sziget ezerféle 
természeti szépségeit könnyen meg
figyelhetjük a szabadban tartózkodva 
a decemberi és januári éjszakákon, 
mikor nálunk már régóta kegyetlen 
hideg van. Ha középeurópai utas ez 
időszakban a szigetre érkezik, igazán 
az az érzése támad, hogy mesebeli 
országba jutott. Mindezekhez még 
hozzájárul a sziget lakóinak barátsá
gos volta, kik igyekeznek az idegen
nek az ottartózkodást minél kelle
mesebbé tenni.

Boldog kis ország, melynek földjén 
évente kétszer is van gazdag aratási 
Kis fáradság árán jut a földmívelő 
az aratáshoz, az éhhalál és a meg- 
fagyás ismeretlen fogalom.

Páratlan látvány figyelni reggelen
ként az óceánból kiemelkedő napot. 
Sokszor a szigeten levő hegyek csú
csait ekkor még fe.hő borítja, de az 
alacsonyabb részeken már erősen tűz 
a nap.

Aki ez áldott szigetet egyszer látta, 
arról mint kellemes emlékről fog min
dig megemlékezni.

Bennünket magyarokat e bájos 
szigethez szomorú emlékek fűznek. 
Funchalban, a sziget fővárosában 
alussza örök álmát Károly király.

Dr. Kiss László.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Harangszó“ fentartására.

V I T Á L I S  K Á R O L Y  keimemüfestö 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 p repará l. 5—20
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Isten országa építésének 
szolgálatában.

Kaposvár város adománya az ev. 
egyháznak.

A lélekszámban kicsiny, anyagiakban 
szegény kaposvári evangélikus egyházban 
a legbensöségesebb vallásos élet folyik. 
Olyan ez a kis egy ’áz, mint a hangyaboly; 
sürög, forog, dolgozik mindenki, a gyüle
kezet apraja nagyja: mindenki hordja a 
maga tehetsége szerint a tég'ákat Isten or
szága építéséhez. Nem lesz talán érdek
telen, sőt talán hatástalan sem, ha néhány 
sorban bepillantást engedünk a kaposváriak 
egyházi életébe.

Március 4-én az evangélikus imaházban 
közös összejövetelt tartott a kaposvári re
formátus és evangélikus egyház presbyté- 
riuma, amely összejövetel a legmélyebb 
istentiszteletté magasztosult. A „Jövel Szent 
lélek Úristen“ kezdetű ének eléneklése után 
Tóth József budapesti ref. vallástanár imád
kozott. Takáts Béla evang. lelkész meleg 
szavakkal üdvözölte a közös a presbitéri
umot. Majd Puskás György budapesti ren
dőrfőtanácsos az Apóst. csel. 20, 28. alap
ján szívhez szóló, lelkekbe marko’ó elő
adást tartott a presbiteri kötelességekről. 
Hogy milyen hatást gyakorolt a két egyház 
presbitériumára, mi sem mutatja jobban, 
mint dr. Kring Jenő evang. egyházközségi 
felügyelő indítványa, amely szerint egyhangú 
lelkesedéssel elhatározták, hogy minden 
évben március 4-én és szeptember 4-én 
közös presbiteri értekezletet tartanak, ame
lyeken a két egyházat érdeklő ügyeket vi
tatják meg. Tóth József a 62. zsoltárt éne
kelte meleg érzéssel, sok színezéssel, ame
lyet Akom Lajos budapesti orgonaművész 
kísért. Csertán Márton ref. le kész imája 
után az »Erős várunk“ eléneklésével ért 
véget a közös értekezlet.

A presbitérium gondozása mellett a 
felnőtt egyháztagok lelki gondozására is 
súlyt he’yez az egyház. Ezen cél megvaló
sítása végett meghívta az egyház Du -zik 
Lajos mi-kolci ev. lelkészt világnézeti elő
adások tartására. Március 10 én „A ke- 
resztyénség védelméről“, március 11-én 
pedig „Az evangélikus egyház védelméről“ 
tartott művészien felépített, gondolatokban, 
szónoki fordulatokban gazdag, hatalmas 
előadást, mély nyomokat hagyva a lelkek
ben. Az előadásokon résztvett Mesterházy 
Sándor esperes is, aki mindkét alkalommal 
szívből fakadó imát mondott. Az e la d á 
sokat a testvér református egyház templo
mában tartottuk.

A böjti időben minden péntek este böjti 
áhitatosságot tartunk, s hogy mennyire 
szomjuhozzák a lelkek Isten igéjét, mi sem 
mulatja jobban, mint hogy minden péntek 
este és a vasárnapi istentiszteleten is ál
landóan zsúfolva van imaházunk, sőt a 
hívek egy része már a lépcsőházba szo
rul ki.

Ezek mellett a magasabb kuüura ápo
lását is kötelességének tartja az egyház. 
Ezt a célt szolgálta a Nőegylet által márc. 
19-én a városi színházban rendezett kultur- 
est, amely magas színvonalát tekintve ma
gasz n kiemelkedett a városban e ég gyak
ran rendezett kuliurestek sorából. A szín
házat zsúfolásig megtöltötte Kaposvár in
telligens közönsége, s elragadtatással be
szélnek az est sikeréről. A kuiturest műsora 
a következő: 1. Beethoven: Egmond nyi-

Olvasóinkhoz.
A m id ő n  tö rh e te tlen  egyház-  

és h a za sze re te tü n k  m elle tt m in 
d en  te k in te tb en  e lső ren d ű  la p o t  
ig y e k s zü n k  o lv a só kö zö n ség ü n k  
kezébe a d n i:  k é r jü k  továbbra  
is  o lvasó ink  h ű ség es  tá m o g a 
tá sá t.

A  h ú své ti ü n n e p e k  a lk a lm á 
val ig yekezzék  m in d e n  előfize
tő n k  legalább i s  eg y  ú j  előfize
tő t szét'ezni, n e m  fe le jtvén  el, 
hogy a H a ra n g s zó  az eg yh á zi 
közvé lem én y  m e g n y ila tk o zá sá 
n a k  a lap ja , a  n a g ykö zö n ség 
n e k  a  szócsöve.

Testvéri üdvözlettel:
„ H A R A N G S Z Ó “

szerkesztősége 
és kiadóhivatala. * 7

tány. Előadta a Symphonikus zenekar. 2. 
Gyula diák: Momenío Szavalta : vitéz Han- 
sághy Gyuláné. 3. a) Massenet: Cid-ope- 
rából Xiinere áriája, b) Strauss: Bravur 
ária. Énekelte: Brillné Müüer Bianca. 4 
„A női lélek hivatási“. Ünnepi beszéd. 
Tartotta dr. Bme Kálmán csurgói főgimn. 
igazgató. 5. Schubert a) Ständchen, b) 
Gabriel M. Serenáde Badine. c) Hubay: 
Csárdajelenet, Hegedűn előadta: Soltész 
Emil hegedűművész. 6. Verdi: Traviata 
nagyária. Énekelte: Brillné Müller Bianca.
7. Mozart: ,G “ dur zongoraverseny a 
Symphonikus kíséretével. Zongorán előadta: 
Kasza Dezsöné. 8 É őkép a Péstás Dalárda 
kíséretével. A Symphonikus zenekart Sol
tész Emil zenetanár dirigálta nasty tudással. 
A kuiturest mir den száma művészi volt, 
amely a legkényesebb Ízléseket is kielégí
tette. Az est megrendezése, műsorának 
összeállítása és sikerének biztosítása há
rom, mély vallásos lélekkel megáldott lel
kes egyháztagunk: Stancz Jánosné, dr. Ma- 
tolcsy Sándorné és Soltész Emil zenetanár 
érdeme, akiknek segítségére volt Takáts 
Béla lelkész neje, de a Nőegylet minden 
tagja is. Az est jövedelme 21 millió kor. 
volt, amelyből 9 millió K kiadást leszámítva 
a Nőegylet szegénysorsu családainkat se
gélyezi és ruházza fel.

Hogy milyen helyet foglal el evangéli
kus egyházunk Kaposvár társadalmi életé
ben, mi sem mutatja jobban, minthogy 
épen március 19-én a városi közgyűlés, 
értékelve egyházunk valláserkölcsi, s kultu
rális munkáját a városnak mintegy V* mil
liárd értékű telkét es épületét, melyet az 
egyház eddig is a város jóvoltából ima
házul és papiakul használt, ingyen ötök 
tulajdonul az egyháznak ajándékozta, örök 
hálára kötelezte le ezzel egyházunkat Ka
posvár városa iránt. Az Isten pedig áldja 
meg úgy az ajándékozót, mint ezt a kis 
egyházat, hogy magasztos hivatását isten 
dicsőségére minél jobban betölthesse.

Takáts Béla.

„Az ünnep-napot
megszenteljed!“

Bizony szomorú jelenség egyházi 
téren az, amit a »Harangszó« tnárc.
1 én megjelent számában »Rendőrt 
a templomokba« című közleményben 
olvasunk.

Van azonban igen sok evang. 
gyülekezetünk, ahol rendőr helyett 
hívekért, az Isten Igéjét hallgató kö
zönségért kell feljajduinl, hegy a hir
detett Igék ne nyomtalanul tűnjenek 
tova az üres templom halotti csendjé
b en ...!  Sajnos, evang. hittesívéreink 
igen nagy része nem érzi szükségét 
annak, hogy az Istentiszteleten részt 
vegyen. Hányszor történik meg, — 
ami az Igehirdetésre gondosan készülő 
lelkésrurainkra is nagyon elkedvetle 
nítően hathat — hogy hitből hithez 
szóló prédikációjuk üres padoknak.. .  
érző és befogadó szívek helyett szürke 
templomfalaknak hangzik e l . . .

S ha megkérdezzük templomkerülő 
bittestvéreinket, mi az oka annak, 
hogy a szentegybáz oly ritkán látja 
őket. legtöbben azt az épen el nem 
fogadható választ adják: »Sok a
munkám, nagy az elfoglaltságom, 
nem érek rá ! . . .  Egyiknek a mezőbe 
kell mennie, másiknak a piacra, har
madiknak az üzletbe, a hivatalba, 
műhelybe és így tovább Mintha csak 
az e'/angéliombeii meghívottak kifo
gásait hallanék kissé modernebb for , 
mába öltözötten ! Hát ez semmieuetrá" 
sem mentség. Az ilyen híveink meg- 
Siív'elhetüék Jiittsaak a hegyi be
szédben mondott ama szavait: »Ke
ressétek mindenek előtt Istennek orszá
gát s annak igazságát s mindenek 
megadatnak nektek« (Mt. VI. 33.) 
az »Isten országa pedig mégis csak 
közelebb vagyon hozzánk az ö haj
lékában, mint a hétköznapi élet mun
kamezején.«

Táplálékra a léleknek ép oly égető 
szüksége van, mint a testnek. Ha a 
test táplálását elhanyagoljuk, ügy idő 
előtt elsatnyul, elcsenevészedik s el
pusztul. Nemde így vagyunk a lel
kűnkkel is? Ha nem tápláljuk rend
szereden — lelki betegek leszünk, 
/.■kik az Élet legkisebb megpróbálta
tásának súlya alatt összetörünk! El 
lenben a templombajáró, imádkozó 
ember számára nincs olyan csapás, 
mely alatt leroskad, mert alázatosan 
de törhetlen hittel vallja: »Nem félek, 
még ha a halál árnyékának völgyé
ben járok i s . . .  mert tudom, hogy 
akik Istent szeretik, azoknak mindenek 
— ha nem is pillanatnyi örömükre,
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vagy anyagi előnyükre — de vég
eredményben feltétlenül javukra siói 
nak * (Róm 8 28.)

Ünnepszentelésünk szolgáljon tehát 
testünk pihenésére és lelkünk épülé
sére.

A teremtés műve is hat napon 
történt — a hetedik a nyugalom- és 
pihenésnek volt szentelve. »Az Ür 
megszenteld azt* pedig fel nem tehető, 
hogy — kifáradt volna! Mily felemelő 
példa ez nekünk! Ezt teszi köteles
ségünkké is az Ú' Ill ik parancsolata.

De mint minden dologhoz az Élet 
ben, úgy a vasárnap megszenteléséhez 
is előkészület kell! Ezáltal lesz a 
lelkünk fogékonyabb a veendő lelki 
táplálék iránt.

Lehet a mi hivatásunk bármilyen 
az élet munkamezején — mindig be 
tudjuk osztani munkánkat úgy — 
hogy a hetedik napon lélekben fel
készülve megjelenhetünk az Úr hajlé
kában — csak egy parányi jóakarat 
kell hozzál

Vajha ott csengne minden evang. 
keresztyén lélekben a hívogató jézusi 
sző, valahányszor felvirrad egy egy 
ünnepnap: »Jöjjetek én hozzám mind
nyájan. . . « (Máté 11 . 28)

Hittestvéreim 1 Krisztus nyája! Fo
gadjátok el mindayjan ezt a hivo- 
gatást I

Hiszen a templom küszöbét átlépve 
— egy órára bár — de letehetitek 
terhelteket, hogy új erőt nyerve az 
erő és kegyelem örök forrásából 
megújultan hordozhassátok azt! Óh 
boldog, szent hely az I ! . . .

Magvaróvár. Zámolyi József
presbiter.

Az eklézsia humorá
ból.

Telve sok-sok jóakarattal, ambí
cióval, beszélgetnek egymás között a 
lelkész és a káplán, az öreg és a fia 
tal pap. Beszélgetésük tárgya mi is 
lehetne más, mint az anyaszentegy- 
ház, a templom, a hívek.

„Olyan beszédekre van manapság 
szükség — nyilvánítja véleményét a 
beszélgetés folyamán a káplán — a- 
melyek az embereket végre is feléb
resztik alvó mivoltukból.“

„ Először is kedves barátom — fe 
lel erre a lelkész — olyan prédiká
ciókra van szükség mostanság, ame
lyektől az emberek nem alszanak el. “ 

*
Meglátogatja a jó  sógorékat a só

gor. Több éve nem látták már egymást.

azóta uj templom is épült a gyüle
kezetben s azt a sógor nagyon is 
szépnek találja.

„Sógor, de helyes, szép, tiszta 
templomtok van!“

„Ugy-e bár — de kíméljük is 
ám !“ —

,  Vettem észre sógor, délelőtt is alig 
voltunk né ányan a templomban.“

*

Gyóntat a plébános. Egy asszony 
bünbánólag vallja meg bűnét, hogy 
naponta többször is nézegeti magát 
a tükörbe és szépnek találja magát.

A plébános egykedvűen jegyzi meg 
a bűnvallomásra: „Lelkem, tévedni 
nem bűn.“

*
Egy neves lelkészt rendkívül bán

totta a dolog, hogy leglelkiismerete
sebben készült prédikációi alatt is nem 
egy alkalommal elszundítottak az 
atyafiak. Amikor egyszer ismételten 
látja, hogy beszéde alatt az emberek 
szundikálnak, nagy hirtelenséggel el
kezdi citálni az első zsoltárt zsidó, 
nyelven, mire az atyafiak mind fel
figyelnek és rendkívül nagy érdeklő
déssel hallgatják.

— „Csudálatos emberek vagytok 
ti — folytatja azután —■ ha édes 
anyanyelveteken szólok hozzátok, nem 
tapasztalom nálatok az illő figyelmet, 
ellenben ha előttetek idegen nyelven 
beszélek, hogy felfigyeltek mindjárt; 
egyszerre nem vagytok fáradtak, ál
mosak. “

És a magvetés közben 
némely esék jó földbe.

Künn a természet szántóföldjén az 
a magvető ember látja, melyik mag 
hová hull; úgyszólván szemei előtt 
nő fel a jő földbe került magból a 
gabona s hozza meg munkája gyti- 
mö’cseit. — Nem így az Urnák szántó
földjén. az emberi szívekben. Itt az 
a magvető ne n látja és így nem is 
tudja, melyik mag kerül jó talajba; 
néha éveken, sőt évtizedeken keresztül 
is szunnyad, alszik az a mag egy-egy 
szív elrejtett zúgában, amidőn egy
szerre csak csírázni kezd, növésnek 
indul és gyümölcsöket terem.

Egy ilyen esetet közlök én is most 
a Harangsző olvasóközönségével.

Tömböly József kaidi származású 
hívem, kit kissomlyói lelkészkedésem 
első évében, 1897-ben konfirmáltam, 
évekkel ezelőtt kivándorolt Amerikába, 
a dollárok hazájába. Szorgalmával és 
takarékosságával ott biztos exiszten-

ciát teremtett magának. De jó világá
ban sem feledkezett meg az itthon- 
hagvottakról.

Újév előtt egyik Somlyói ismerő
séhez, Banyó Lejosné asszonyhoz 
küldött hosszú levelében ezeket írja : 
»minthogy tudomásomra jutott, hogy 
a kissomlyói gyülekezet a háborúban 
elrequirált harangja helyett új haran
got akar öntetni, elhatároztam, hogy 
ón és kis családom, — tehetségünk
höz mériea — szintén hozzájárulunk 
valamivel ez új harang árához; 
nagyobbik leányom, ki az itteni evan
gélikusoknak, — kik a baptisták 
templomában tartják isteni tiszteletei
ket, — egyúttal műkedvelő orgonis
tája is, — egy nyakéket készít, ame
lyet majd kisorsolunk s az így befolyó 
összeget elküldjük a beszerzendő új 
harangra «

így is történt. Március hó* vége 
felé egy ajánlott levélben 60 dollár 
érkezett tőle. amelyből 36 dollár és 
45 cent a föntemlített nyakék kisor
solásából folyt be, — a többit pedig 
ottani ismerőseik között gyűjtötték.

A levélben többek között a követke
zőket írja: »Midőn 28 esztendővel ez
előtt a kissomlyói templomban meg- 
konfirmálkodtam, Nt. Lelkész Ur a 
következő áldást adta reám: légy hű 
mindhalálig 1... én ezen szavakat nem 
feledtem e l! Hitemhez, Istenemhez hű 
maradtam. HithŰ3égemről akarok bi
zonyságot tenni az itt küldött 60 
dollárral is, melyet részben leányom 
egy kézimunkájának kisorsolásából, 
részben itteni ismerőseim körében 
gyűjtöttem össze. Ezen összeget a 
kissomlyói gyű ekezet által beszer
zendő új harangra szántuk. Bár töb
bet küldhetnénk 1 De sajnos, most az 
itteni viszonyok sem a legjobbak, — 
s ezen kívül itt Amerikában mostaná
ban annyi a gyűjtés, hogy az emberek 
adakozó kedve már igen megcsap 
pant! . . . «

*
Én már rég elfeledtem Tömböly 

József konfirmandus ifjú testvéremet; 
azt meg még inkább, milyen áldás
kívánással bocsátottam el őt az Ur
nák oltára elől. De ő — mint a példa 
mutatja, — nem feledte el. A mag, 
melyet 28 esztendővel ezelőtt szívébe 
elvetettem, ott jó talajra talált; lassan, 
de biztosan kicsirázott, — felnöve
kedett, megerősödött s íme, a mag
vetés után 28 esztendővel gazdag 
gyümölcsöket hozott! Az Úr áldja 
meg a nemes aaívü adakozókat 1 
tartsa meg őket az új hazában to
vábbra is apáik hitében s a régi 
haza szeretetóben. Tompa Mihály.
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K O R K É P E K .
K a rco la to k  a hétről.

A Budapesten megjelenő „Szív“ 
cimü jezsuita hetilap — jellemzően 
szerkesztőségére — nem tud meg
nyugodni egyetlen protestáns magyar 
ünneplésébe sem, még ha az a ma
gyar egy Jókai Mór. A jubileumi 
ünnepségek örvendező sorozata ha
tárokon innen és határokon túl 
együttes lelki örömet szerez ma
gyar és nem magyar sziveknek. Csak 
a „Szív“ ir így: „Jókainak, a leg
termékenyebb magyar regényírónak 
születése szál éves évfordulóját ünne
pelték az elmúlt héten. Az ünnepség 
nagyon megrendelt és hivatalos jel
legű volt.

Jókai ünneplésében öntudatos ka- 
tholikus nem vehet részt. Ha részt 
vesz, akkor vagy a vallására és egy
házára nem ad sokat, vagy nem is
meri eléggé Jókai munkáit.

Jókai nagyszámú könyvei között 
van egynéhány minden szempontból 
kifogástalan művészi munka. De irt 
igen sok olyan könyvet, amely mélyen 
sérti a katholikus hitei. Az elmúlt 
évben nagyszabású ismertetés jelent 
meg e kérdésről a „ Magyar Kulturá “- 
ban P. Jablonkai Gáspár S. J. tollá
ból. Az idézetek hosszú sorából be
bizonyult ott, hogy Jókai mily lelki
ismeretlenül nyilatkozott könyveiben a 
katholicizmusról. Legszentebb intéz
ményeinket kigúnyolta, olyanokat ál
lított szent vallásunkról, amit csak 
rosszhiszeműen lehet tenni, mert ha 
a legközönségesebb hittudományi 
munkát felütötte volna, meggyőződ
hetett volna az ellenkező igazságról. 
Regényeiben a katholikus szereplők 
rendesen pipotya fráterek, vagy hit
vány gazemberek, ellenben a protes
tánsok hősök és a tisztesség ideáljai.

Fájó szívvel láttuk azonban, hogy 
katholikus vallásuak is tevékeny részt 
vettek Jókai dicsőítésében. Miért nem 
hagyták ezt másokra ? Miért dicsőí
tették azt, aki nagytehetségü volt 
ugyan, de tehetségének jelentős részét 
édesanyánknak: anyaszentegyházunk 
megrugdosására használta ?

Csak a föntemlített két magyará
zat valamelyikével tudjuk megérteni 
szereplésüket: vagy csak katholikusan 
anyakönyveltek az illetők és nem val
lásos katholikusok, vagy pedig nem 
ismerik alaposan Jókait!

Hagyják már abba egyszer a ka
tholikusok ezt a túlságosan liberális 
felfogást és következetesen megalku
vás nélkül juttassák érvényre vallá
sunk törvényeit. Juttassák érvényre az

Ne féljetek  —  feltámadott.
Ne féljetek ti elárvult lelkek,
Sírok közt járó csüggedők,
Megtört az átok, széthullt a bilincs,
Rátok mit szórtak zord idók.
Sóhajba temetett nemzeti gyász,
Hitetlen bitangok dühe,
Nem kér már könnyűt, nem árthat néktek, 
Leomlott a sir bús köve . .  .
Nem vagytok árvák: Isten közietek, 
Örökké győztök, csak ne féljetek!

Akit ti kerestek, feltámadott,
Többé már nem hal meg soha.
Zúghat e világ pártos szelleme,
Állhat a véres Golgotha. —
Keresztfája csak vesznitértnek gúny,
De néktek fényes diadal;
Láthatatlan is végtelen erő,
Föld rögén zengő égi da l . .  .
. . .  Üres a kripta, melyben szunnyadod, 
Ne féljetek, n e ! . . .  Ö feltámadott.

MAG A SSY  SÁNDOR.

irodalomban és a társadalmi élet min
den megnyilvánulásában egyaránt!“ 

*
Jókai egyik bájos regényének, a 

Páter Péter-nek színhelye az Idália- 
kastély, mely ma romban hever a 
liptómegyei Madocsán határában. A 
rom a hozzátartozó 62 hold mezövei 
és 9 hold erdővel P r ó n a y  D ezső  
báró , a volt ív. egyetemes felügyelő 
tulajdona, aki annyira ragaszkodik 
hozzá, hogy 1923-ban, amikor a cseh 
állami földhivatal a birtokot lefog
lalta, sokkal nagyobb területet aján
lott fel helyette javorinai uradalmá
ból, csak ezt hagyják meg neki. Pró
nay a kis birtokot Madocsán szegény 
kisgazdáinak adta ki évtizedek óta 
roppant kis díjért bérbe. A bérlet ta
valy lejárt s a madocsániak újra ki
vették 30 évre évi 700 k iló  b ú zá 
ért. A szerödést azonban a földhiva
tal nem hagyta jóvá, ellenben az az 
értesítés jött Prágából, hogy az egész 
birtokot M oys L á szló  lip tó sze n t-  
m tk ló s i  p lé b á n o sn a k  a d ta  el 
a  fö ld h iva ta l, m in t  m a ra d é k -  
b ir to k o t ö rök  á r o n  62 .000  k o 
r o n á é r t a m a z é rd e m e i ju ta l 
m a zá sá u l, m e ly e k e t m in t  u n g 
v á r i  fő isp á n  sze rze tt a k ö z tá r 
sa sá g  m eg a la p o zá sa  k ö rü l. A 
szegény tótok rögtön 80.000 koronát 
ajánltak föl a birtokért, hiszen a köz
ségnek nélkülözhetetlen ez a legelő, 
de hiába, mert február 18-án a köz
ség egyhangú tiltakozása és a kivo
nult asszonyok zokogása mellett be
iktatták Moys Lászlót, aki rögtön e l- . 
adta az erdő 1400 köbméter fáját
70.000 koronáért s így szerzett telje
sen ingyen egy 71 holdas ingatlant 
és 80.000 korona készpénzt politikai

érdemei jutalmazásául, a szegény ma- 
docsáni tótok pedig vádorolhatnak ki 
a nagyvilágba, elvesztvén kis legelő
jüket.

Egy marék virág.
Eszembe jut szegény Simándi Pái, 

mikor kétségbeeretten rázza a harang
kötelet, mert az ő saját protestáns 
népe megy a má3 paróchiáj* felé.

Itt vagyok Kisíengelicen. Úgy tet
szik, mintha már elütötte volna a 
tizenkettőt; egy pár perccel már utána 
vagyunk. (Reverzálisok, lélekrablás, 
főldbirtok^ndezéssel Összefüggő in
trikák, »szekták* stb. stb.) — Lázas 
sietséggel akarok dolgozni és vissza 
fogom tolni az óra mutatóját 12 
elöttre 1

Mit tegyek, hol kérdjem, — nem 
kérdezem, csak dolgozom

Gúnyolódnak, kacagnak erőfeszí
tésemen, — nem bánom, csak dol
gozom ... Majd még nyilvánvalóvá 
lesz, hogy mi történik ott a halvány 
iámpafény mellett — 12 óra után.

Csak gúnyolódjatok, csak kacag
jatok és legyetek boldogok. . .

Úgyis tudom, hogy fáj nektek az 
a fény és a lelkeíek nyugtalan és nem 
találja helyét. Tudom, hogy vissza
jönnétek oda, ahol szülőtök vár, kar
jaiba fogad, megcsókol, megfürdet, 
uj ruhába öltöztet és elkészítteti a 
lulkot. — Tudom, hogy csak nem 
mertek, hogy csak szégyeltek lebo
rulni és kiáltani: »Vetkeztem az ég 
eilen és te ellened!«... Hát csak 
kacagjatok, gúnyolódjatok tovább és 
legyetek boldogok. . .  Én pádig dol
gozom tovább. 1

Felém ragyog 70 gyermek szeme. 
— Én Istenem! Enyém az ifjúság, 
enyém a jövő I Ügy mosolyog felém 
az a 70 szempár, mint 70 ragyogó 
csillag, páronkint egymás mellett 1 
70 caillagpár! — Nagy számi — 
Enyém a jövő 1 Mily hálás vagyok 
ezért neked Istenem 1 — Lesz bő 
aratásom: egy marék virág, ezer- 
szinfi, csodás, illatos, tiszta — Szir
maikat majd szertedobálják a nagy
világba, magvaikat majd szertekap
kodja a szél és viszi, viszi, jó földbe, 
rossz földbe, kősziklára, utszélre... 
fog hullani az én virágaimnak magva, 
mert — enyém az ifjúság, enyém a 
jövő. — Istenem 1 Örökké hálás va- • 
gyök ezért néked 1 F. J.

Egészséges özvegy, nyugdíjas vagy 
iparos áilandó lakást kaphat Balaton
almádiban »Boros-villa*. 2—3
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O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Hol a feltám adott Krisztus ?
Ápr. 13. Nincs a koporsóban. Márk 16. 

1—9 A húsvéti történet az üres sírról be
szél. Nem képzelt történet ez, hanem való
ság. Az evangéliumok olyan pontos, szinte 
körülményes leírást adnak, mintha csak 
előrelátnák a későbbi idők kételkedését. 
Ha lehet valaminek a megtörténtét történe
tileg bizonyítottnak elfogadni, akkor a Jé
zus feltámadását lehet. Meglepetés és féle
lem töltötte el a sírt első látogatóinak szí
vét, arra az angyali szóra: nincsen itt, föl
támadott; a mi szívünket boldog öröm 
hatja át s nyugodtan tekintünk a hideg sír 
mélyére, meri van örök élet, feltámadás.

Ápr. 14 Ott áll a keresők mellett. Ján. 
20. íi—is Mária Magdaléna ott áll a nyi
tott sírnál, be-betekint abba könnyes sze
meivel, majd a keriben tekint széjjel. Ví- 
gasztalódása, bo'dogsága volna, ha láthatná 
az. Urat. Jézus pedig ott áll már mellette, 
nem is veszi észre, nem is ismeri, csak 
akkor, mikor az Úr olyan megnyugtatólag 
sz.ól hozzá. Keressük mi is sokszor az 
Urat, szeretnénk meglátni az életünkben, de 
nem bírjuk; messze gondoljuk őt, pedig 
ott áll mellettünk, félreismerjük, de azután 
végül boldog bizonyossággal borulunk le 
elölte.

Ápr. 15. A csüggedő tanítványok mellett. 
János 20.19 — 23 Együtt vannak a tanítvá
nyok. „Kívül harcok, benn félelmek “ Az 
ajtót is becsukják. Ólyan sok az ellenség, 
jóbarát sehol, nincsen vezér. Megjelenik a 
békességet adó mester, parancsot ad, ha
talmat a lelkek felett s a Szenllélek erejét 
leheli beléjük. Csüggedő orcával, remény
telenül járunk mi is sokszor; az Isten or
szágának ellenségei rémítenek, erőnket ke
vésnek érezzük a bűnök ellen való harcok 
felvételére. Pedig nem vagyunk egyedül: 
mellettünk a  Krisztus. Vele pedig minde
nütt többségben vagyunk, bátrak lehetünk.

Ápr. 16. Ott áll a kételkedő előtt. Ján. 
20.24—31. Tamásnak kevés a szemtanuk 
bizonyságtétele. Azt hiszi, amit lát. Az ész 
embere, akinek csak az az igazság, amit 
vizsgálódása után kénytelen annak elismerni. 
Megszégyenülten kénytelen beismerni, hogy 
lehet az is igazság, amit ő nem látott s 
ilyennek még nem ismert meg , Ilyenek a 
mi kételkedő embertársaink is. É tiietetlen, 
hogyan lehet épen az ésszerű gondolkodás 
alapján kételkedni az Istenben. Az Isten 
szói hozzánk mindenben. Krisztus ott áll 
minden kételkedő előtt Csak megnyílnának 
a kételkedők szemei s leborulnának, Ta
mással együtt mondván: Én Uram és én 
Istenem !

Ápr. 17 A bűnbánók közelében. János 
21.15—18. Péter nagyot vétkezett, mert há
romszor is megtagadta az Urat. Keserves 
könnyek között nyomban felébredi a bűn- 
bánata. Ez tölti be nappalát, éjjelét. Sze
retné jóvátenni. Ott van az Úr a bűnbánók 
mellett, hogy jóvátehessék botlásaikat. Há
romszor tesz vallomást Péter a Krisztus 
iránti szeretetéről, hogy feledtesse a három
szoros tagadást. Az Úr ezenkívül mást is 
kíván tőle: legeltesd az én juhaimat. Bá
nom e én minden bűnöm, jóvá teszen^e 
minden botlásom s Krisztus iránt való sze
retetem megnyilatkozik e Isten országáért 
való munkában ?

Ápr. 18. Szemben az ellenséggel. Ap. 
csel. 9 .1 —5. A keresztyének dühös ellen
sége Saul találkozik az Úrral. Soha sem 
felejti el ezt a találkozást. A györni vágyó

vereséget szenved, sőt örökös fogságba 
kerül, de büszke lesz erre A Krisztus kö
vetőit üldöző fegyver kiesik kezéből, hogy 
felvegye a Sátánt üldöző fegyvert: az isteni 
igét. Sokan elmondták már, harc az élet. 
Mi is azt mondjuk. Kinek a fegyvereivel 
harcolunk s kinek a seregében ? Krisztus 
minden ellenségének a fülébe súgja a lelki
ismeretén keresztül: miért üldözői engem ? 
Jaj ^nnak, aki megmarad üldö.őneki 

Ápr. 19. Kiséri a vándorokat. Lukács 
24.13—35. Jézus az emmausi vándorokat 
kiséri. Észrevétlenül telik az idő a kellemes 
utas társaságában. Minden szava balzsam
éképp a sajgó sebekre s előkészítés a jö
vendőre. — A mi vándorúinkon is mel
lettünk halad az Úr, vigaszta’ó szavai 
enyhíük minden bánatunkat s tanít arra 
minket, hogy Isién akarat« teljesedik éle
tünkben. Boldogság az Ö társaságában 
járnunk az életünk utján. Kisérj engem. 
Uram Jézus, vigasztalj és taníts a mennyei 
Atya akaratának felismerésére és maradj 
velem életemben, halálomban, az örökké
valóságban. Ámen.

I R O D A L O M .

„H étköznapi imák“ címen jelent 
meg dr. Gyurátz Ferenc nyug püs
pöknek legújabb műve. A mű csak
ugyan régen érzett hiányt pótol 8 
hétre szóló hétköznapi reggeli és 4 
hétre szóló esti templomi, vallásos 
estélyt megnyitó és záró, valamint 
betegekért mondandó imákat, végül 
szentírási szakaszokat tartalmaz Az 
imákból Qyurátz Fetenc ny. püspök 
imádkozó lelke cseng felénk, amiért 
is a lelkészkedő papságnak szíves 
figyelmébe meleg szeretettel ajánljuk. 
A művet nagy áldozatkészséggel Kis 
Tivadar pápai könyv- és papirkeres- 
kedó adta ki Ára fűzve 60.000 K, 
vászonkötésben 100 ezer K

Dr. Vass Vince pápai ref theol. 
igazgató beszédeit, előadásait „Ebben 
a világban, de nem ebből a világból“ 
címen jelentette meg könyv alakjaban. 
Dr Vass Vince ezen újabb muákája is 
rendkívül nagy nyereséget jelent pro
testáns irodalmunkban. Bgy mélyen 
elgondolkodó, élő hittel ékes létekről 
tesz tanúságot a mű, melynek szer
zője az örök evangéliomi igazságokat 
rendkívül nagy éleslátással, gyakor
lati érzékkel dolgozta fel könyvében 
korunkra alkalmazva.

A két szom szédház. Irta: Far
kas Mihályné, Kenessey Gizella. Ki
adja a Magyar Fejmentés Misszió 
Az országszerte közismert neves Írónő, 
a Harangsző édesszavu, bűbájos 
mesemondója, e pályadíjat nyert el
beszélésében egyszerű emberek tör
ténetét Tnondja cl, miként a bevezető 
sorokban maga is mondja, egyszerű 
nyelvvel, igaz lelkesedéssel. Bence 
Sándor és Mikő Lajos történetében

rávilágít azoknak boldog életére, akik 
az élet mindennemű megpróbáltatásai 
közepette is Istenre hagyják dolgukat 
és azokra, akik csak végső kétségbe
esésükben, mint utolsó mentsvárban 
találnak rá az örökkévaló Istenre. 
Az egész elbeszélésen vörös fonál
ként húzódik végig a lelket emelő 
közmondás > Gyermekből, pohárból 
soha sincs elég*, s hogy akik az 
életben elvesztik szemük elől a célt, 
balga lidércfény után mennek, lám 
hová jutnak.

„Őszi virágok“ címen Szigclhy 
Lajos a budapesti evang. főgimnázium 
tanára kötött egy kis csokrot versei
ből és fordításaiból és verses kötetét 
a budapesti főgimnázium hősi halált 
halt tanítványainak emlékoltárára tette 
le. Nagy lelki gyönyörűséggel lapoz- 
tuk végig a verses kötetet és nyugodt 
lélekkel ajánljuk az »Őszi virágok«- 
at olvasó közönségünknek szíves fi
gyelmébe. A költőt pedig azzal a 
szeretetteljes üdvözléssel köszöntjük, 
hogy jólehet lelke akácfája késő ősz
szel virított először, de reméljük, nem 
utóljára.

Ince G ábor ref. 1 elkész „ Az örökké
való tornácaiban“ címmel kötötte 
koszorúba 10 beszédét és jelentette 
meg könyv alakjában nagyanyja em
lékének szánva. A beszédek egy nem 
mindennapi lélekről tesznek bizony
ságot ; telve vannak Krisztus leikével. 
Úgy hogy a protestáns irodalom te
rén minden bizonnyal fogunk még 
találkozni Ince Gábor nevével.

Ugyancsak külön lenyomat alak
jában jelent meg Ince Gábortól a 
Közlönyből „A mi barátfalvi levitánk“ 
című értekezése, amellyel Jókai em
lékének áldoz. Miként Jókairól mondja 
Ince Gábor, úgy az ő művére is áll 
»eltalálja az utat mindenkinek a szí
véhez.« C. G.

D ebreczeni evang. egyházunk
1924. évi jelentése buzgó lelkésze. 
Farkas Győző szerkesztésében az 
előző évihez hasonló tartalommal 
jelent meg. A márc z2. Händel V. 
egyetemi jogtanár elnöklete alatt meg
tartott közgyűlés lelkes éljenzések és 
há’ás elismerések kíséretében vette 
tudomásul az anyagilag és erkölcsileg 
egyaránt örvendetes és a jövőre nézve 
is biztató jelentés adatait. Különösen 
megszívlelendők az evang. öntudatos 
egyháziasság kiépítését célzó »tudni- 
valók«-ról és »a jó evang. presbiter 
és egyháztag kötelességeiről« szóló 
kátés tételek. A múlt évi adományok 
végösszege: 56 millió. Van az egy
háznak aranykönyve is. A tagsági 
díjaknál csak 5 hátralékos van. Nép-
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iskolája és tanítói kara a legjobb 
hírnévnek örvend Debreczenben. A 
Luther Szövetségben előadást tartott 
Geduly, Győry. Paulik, Czipott, Ga- 
lánffy. Lábossá, Deák és legutóbb a 
közgvűlés alkalmából lelkes érdeklő
dés mellett megfelelő zene és ének
pontokkal és szavalatokkal kisérve 
Szlávik M. »Az ántik életböicsesség 
és Krisztus« címmel. Evang. öntuda
tunk izmosodását iáttuk minden téren 
debreczeni egyházunkban. A lelkész
nek gyakrabban segítségére van kellő 
megértéssel és buzgdsággal Fábry T. 
tábori lelkész és Lábossá L. vallás
tanár. Nyugdíjas lelkészét: Materny 
Lajos esperest hathatósan segíti a 
gyülekezet, ügy hogy nyugdíja havon
ként 372 miliió. »Előre és fölfeléit 
kiáltjuk buzgó debreczeni egyházunk 
lelkésze, felügyelője és presbi eriuma 
felé ! Továbbra is Isten áldása kisérje 
minden lépését! Sz. M.

Csite Károly Jókai Mór „Melyik 
a kilenc közül“ című karácsonyi tör
ténetét színpadra dolgozta át Csite 
Károly sok szép és értékes munkája 
közül melegen ajánljuk a műkedvelő 
ifjúság figyelmébe jelen munkáját is.

A Protestáns Szem le áprilisi 
számában hozza Máthé Elek, Hart
mann János, Karácsony Sándor, 
Vargha Gyula, Bartóky József értékes 
cikkeit. A külföldi szemie rovatában 
Románia egyházpolitikáját ismerteti. 
A kritikai szemle című rovatában 
többek között Szelényi, dr. Szlávik, 
Gombócz stb. kiváló megfigyeléseit 
olvashatjuk. A Szemie előfizetési díja 
1 /2  évre 6 aranvkor. Kiadóhivatala: 
Budapest, IX, Kálvin-tér 8. sz.

V értesi Zoltán „Lelkipásztor“ 
című gyakorlati havi folyóirata gaz
dag tartalommal jelent meg április 
folyamán. A füzet Kárpáti Sándor, 
Mesterházy Sándor, Kemény Lajos, 
Botyánszky János, Hering János, 
Korompai Lajos, Imreh Sámuel és 
Vértesi Zoltán szerkesztő értékes cik
keit tartalmazza. Előfizetési ára: egy 
hóra 1V2 aranykorona. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal Magyarbóly, Baranya 
megye.

H E T I  K R Ó N I K A .

A nemzetgyűlés közjogi és igazságügyi 
bizottsága folytatta a felsőházról szóló 
javaslat részletes tárgyalását. Érthetetlennek 
tartjuk, hogy az evangélikus egyházat meg
felelő képviselethez nem akarják juttatni. 
Pékár Gyula a Luther-Szövetség elnöke, 
majd báró Kaas Albeit újból is szóvá tették 
a dolgot és indítványt nyújtott be, hogy az 
evangélikus egyháznak hivatalában legidő
sebb 3 püspöke, továbbá egyetemes fel

ügyelője és hivatalában legidősebb két 
kerületi felügyelője tagjai legyenek a felső
háznak A bizottság az indítványt elvetette. 
— Budapestet a május hó folyamán meg
ejtendő választások izgatják.

A cseh hadseregből eltávoznak a fran
cia tábornokok. — Benes kijelentette, hogy 
a kis ánlántnak nincsenek támadó szándékai.

A román király tüdőbetegségben meg
betegedett.

A szerb parlamentből az ellenzék ki
vonult. — A szkupstinát április 28-ig el
napolták.

A bolgár képviselőház évi költségvetési 
javaslatának a tárgyalása alkalmából a 
pénzügyminiszter od -nyilatkozott, hogy 
végre nagy erőfeszítésekkel sikerült a költ
ségvetés egyensúlyát biztosítani.

Németországban az elnökválasztás egy 
újabb pótváiasztason nyer befejezést.

A porosz közoktatási kormány Jókai 
Mór 100-ik évfordulója alkalmával legmele
gebb szerencsekivánatait küldte Magyar- 
országnak.

Finn külügyminiszterré a budapesti finn 
követet nevezték ki.

A francia kormány megsértette a Sor
bonne egyetem autonómiáját s emiatt álta
lános diát sztrájk tört ki Franciaországban.

Az angol felsőház legutóbbi ülésén 
Newton lord esős támadást intézett a ka
tonai ellenőrző bizottságok ellen.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A m in d e n n a p i életből.
A kiütéses tífusz ellen. A nép

jóléti és munkaügyi miniszter rende
letet adott ki, melyben rámutat arra, 
hogy a kiütéses tífusz elleni védekezés 
tárgyában tavaly elrendelt rendszabá
lyok üdvös hatása máris mutatkozik. 
Tekintettel arra, hogy ez a közveszé
lyes fertőző betegség főleg a kora 
tavaszi hónapokban szokott inkább 
fellépni, a miniszter felhívja valameny- 
nyi vármegyei és városi törvényható
ság első tisztviselőjét, intézkedjék, hogy 
az illetékes orvosok a vándorcigá
nyoknál, cigánytelepeken és zsúfolt 
lakásokban stb. hetenként ismétlődő 
vizsgálatot különös lelkiismeretesség
gel teljesítsék

A mezei egerek ir tá sá t április 
elsején meg kell kezdeni. Bar az
időjárás az utóbbi hete&ben a mezei 
pockok nagy részét elpusztította, a 
kormány mégis szükségesnek tartotta, 
hogy a mezei pockok ellen a legerélye
sebb írtőharcot hirdesse és vezesse.

A fő!dmíve!é3Íigyi miniszter a me
zei pockoknak a múlt év őszén s 
az idei tavasszal is tapasztalt óriási 
elszaporodására való tekintettel fel
hívta a vármegyék alispánjait, hogy 
a gazdaközönséget a mezei egerek 
tavaszi irtáséra figyelmeztessék. A 
pockokat március végén, április ele
jén kell (szénkéneggel, hohenheimi

fogókkal, kisebb gazdaságokban és
kisebb veszedelmek esetén kiöntéssel) 
irtani, amikor a megfagyott pockok 
irtása a legkönnyebb, legolcsóbb és 
legcélravezetőbb.

A feleségek paradicsom a. A 
külföldi lapok közlése szerint a saharai 
ohardai oázis valóságos paradicsoma 
a feleségeknek. Ott a házasságkötés 
alkalmával a menyasszony házassági 
szerződést kap kézhez és ha azt a 
férj megszegi, az asszonynak joga van 
elválni. Az oázis lakossága moha
medán ugyan az asszonyok azonban 
mégis állást foglaltak a többnejüség 
ellen és minden férjnek csak egy 
felesége van. A nők nagy ellenszenv
vel viseltetnek a szeszes ital és a 
dohány iránt, miért is a legtöbb há
zassági szerződés az italtól és a 
doháuytól való teljes tartózkodási 
ígéretet foglal magában. Ha a férfi 
inni vagy dohányozni kezd, az asszony 
elválik tőle.

Feleségül vette a  sa já t nagy
an y já t. Köln mellett egy kis faluban 
egy hatvannyolc éves gazda feleségül 
vett egy 22 éves leányt. A gazda 
első házasságából származó fia, aki 
negyvenöt éves, beleszeretett az ap
jának az anyósába, aki csak negyven 
esztendős szemrevaló asszony és 
feleségül vette mostohaanyjának az 
anyját, vagyis az apjának az anyósát, 
jobban mondva a saját nagyanyját. 
Az asszony ekként a gazdának menye 
és egyúttal anyósa is lett. Esztendő 
múltán a fiatal asszonynak kislánya 
született, ki ekként sógornője lett a 
saját nagyanyjának, viszont nagy
nénje a saját bátyjának. Kölni jelentés 
szerint, a fiú házánál is családi örö
mök előtt állanak és a születendő 
gyerek ekként, ha fiú lesz, egyszeriben 
lesz saját fivére, unokaöccse, nagy
bátyja, nagyapja és egyúttal uno
kája is.

H A R A N G S Z Ó .

H u své t ü n n e p é n .
Ev. Márk 1 6 .1—8.

„Feltámadott az Ű r t . . .  bizonnyal fel
támadott!“ Így köszöntötték egymást hajdan 
husvétkor a keresztyének. Ezen győzelmi hir 
képezi még ma is húsvéti örömünknek tár
gyát- _____

E lő fize tő in kn ek , m u n k a tá r 
s a in k n a k  és la p u n k  o lva só in a k  
I s te n tő l m ego ldo tt boldog h ú s 
v é t i  ü n n ep ek e t k ív á n u n k .
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K É R E L E M !
F e lké rem  a  D u n á n tú li  L u t-  

her-Szővetség tag ja it, ú g g  az  
egyes ta g o k a t, m in t  a  g y ü le 
kezeteket, h o g y  ta g sá g i d í j a i 
ka t, a szövetség  cé lja ira  s z á n t  
adom ányokat, a  szövetség 'pénz
tárába  (le tkész i h iva ta l T á r n o k 
r é ti ,  G yőr m .)  h a la d é k ta la n u l  
bekü lden i s z ívesked jen ek .

Tisztelettel
K ovács Z s ig m o n d  

pénztáros.
Estély Kap! püspöknél. Rákosi Jenő 

és kíséretének tisztel-tére szombathelyi 
időzése alkalmával, Kapi püspök vacsorát 
adott, amelyen a város és vármegye vezető 
egyéniségei »ermülöiben dr. Tauber Sán
dor kanonok, az ev leikésri karból László 
M klór vallástanár és Magassy Sándor püs
pöki s. lelkész vettek részt.

A békéscs bai ev. nőegylet a főgimn. 
tornatermiben szegényei javára vallásos 
estélyt rendezed Közreműk idtek: dr. Koz
ma orvos Erdélyi P., Berbuc M., Kertész
V. és dr. Kirchknopf Gusztáv le:kész Buda
pestről.

A székest hérvári helyőrség protes
táns katonai a k-ton k reszere vailás- 
erkóicsirodanii termékek beszerzése javára 
a református templomban március l én 
vallásos estélyt ta tott a következő műsor
ral : A XC. zsoltárt katona-zenekari kísé
rettel énekelte a közönség. Imádkozott 
Miklós Géza ref. lelkész. Ich bete an 8ort- 
nianskytól. Játszotta a 3. honv. gy. ezred 
zenekara. Eiő.dást tartoti Zsupánek Sándor 

'evang. tábori lelkész. Miért késel Jézus? 
Énekelte Szalay László fhgy., hegedűn 
kísérte Jeszenszky László fhgy., orgonán 
Dús Jenő százados. Végvári: Eredj, ha 
tudsz c versét szavalta Kenessey Antal bgy. 
Bib iát magyarázott Dán. 5 . s». alapján 
Válvi Miklós hitoktató-lelkész. Az ünnepély 
a Himnusz éneklésével végződött. A kö
zönség a templomot zsúfolásig megtöltötte, 
perselypénz 800.000 koronán felül jött be. 
Nagyon örvendünk, amikor katonatiszt hií- 
sorsosaink ily irányú tevékenységéről szá
molhatunk be.

Új igazgatók. Képi Béla dunántúli 
püspök a vasi-közép e yházmegyében Róth 
Kálmán uraiújfalui, Vörös Samu nemes- 
koltai tanítónaK; a veszprémi egyházme
gyében Csányi Lajos bakonyszenttamási, 
Nagy Pál pápai, Pintér Sándor ajkai, Pol
gár Mihály kiskamondi tanítónak az igaz
gatói címet adományozta Ezzel a népnevelés 
ügyének hosszú időn át való lelkes odaadó 
szolgálata nyert az egyházfennhatóság ré
széről méltó elismerést.

Pécs. Március hó 29 én szép böjti val
lásos estély volt a pécsi ev templomban 
a következő műsorral: 1. Közének. 2. Bib
liamagyarázat, tartotta Büki Jenő mekényesi 
lelkész. 3. A m. kir. 8. honvéd zenekar 
vegyeskarának zeneszáma. 4. Előadás, tar
totta Kirchknopf Gusztáv dr. bpesti lelkész. 
5. Zeneszám. 6. Solo-ének: Klein B láné. 
7. Ima: Büki Jenő. 8. „Erős várunk“.

Répcelak—Csánig-i gyülekezet új, fcb. 
400 klg.-os harangját szép ünnepség kere
tében avatta fel március 15-én Zongor 
Béla esperes. — Ugyanaznap este Csáni- 
gon vallásos estély volt gazdag műsor 
keretében.

A körmendi ev. nöegylet márc 8 án 
tartotta évi rendes közgyű é-tét Lukáts Ár- 
pádná elnök etével. Egy eredményes és a 
szeretet gyakorlásában gazdag esztendőről 
számolhat >tt be a vezetőség. A karácsonyi 
szerctet-akció, a hősök emléktáblájának 
felállítása, a két Ízben rendezett nagysza
bású színielőadás, a szegények állandó évi 
segélyezése mind bizonyítékai annak, hogy 
a nőegy’et hivatása magaslatán áll Segít
ségére jött gróf Sigray Ántalné is, továbbá 
a Körmendi Takarékpénztár, a Transdanu- 
bia Gőzmalom s több más közintézmény 
is nagyobb értékű adományával. A köz
gyűlés hálás elismerését fejezte ki Lukáts 
Árpádné elnöknek fáradhatatlan buzgósá- 
gáért és Hering Brbi pén/.tárnokmk hü 
sáfárkodásáért

Az Országos Luther-Szövetség kiadá
sában megjelenő Evangé‘ikuso< Lapjának 
szerkesztései Nemeth Károiy lébényi espe
res vette áí.

Lelkészbeiktatás. Puskás Jenő volt 
püt-pöM titkárt vtrat:v,tsárn3p:án iktatták 
be ünnepélyesen belcdi ielkrsri állásáoa. 
A beiktatáson részt vett Kapi Béla dunán
túli püspö* is

Dombóvár A böjti időben Judica va
sárnapján tartott második vallásos estély 
a hívek szép számú jelenlétében a követ
kező programmal folyt le: 1. Közének. 2. 
A harminc pénz. Szavalta Csengedy Ma
riska. 3. Az evangélikus erkölcsiség. Sza
bad előadás, tartotta Hoffmann Ernő leik. 
4 Mester a bősz vihar dühöng. Énekelte 
a vegyeskar B uer H. tanító vezetésével. 
5. A hitetlen. Felolvasta a lelkész 6. Köz
ének. A befolyt offertóiium az építkezési 
alaphoz csatoltafott.

A magyarszombathelyi gyülekezetben 
március 15-én d. e. Magyarszombathelyen 
a templomban a 48-as eszméknek szentel
tek ünnepet, d. u. pedig Bakonybánkon az 
iskolában volt Ünnepély, melyen a lelkész 
Isten és hazaszeretetről tartott előadást. 
Szavalt C-űri József, Bécsi Kata, Szarka 
Vera. Az ifj. végyeskar Véreim magyarok... 
hazafias és Jöjj Krisztusodhoz . . .  egyházi 
éneket adta elő Ászáron szintén d. u. volt 
az ünnepély, hol ének és szavalatok mei- 
letí a tanító tartott előadást. Március 22-én 
Ászáron vallásos délutánon szava t Bácsi 
Margit, Krustyán Julia, a lelkész a bel- 
missziót ismertette, az ifjúsági vegyeskar 
Szegény fejem hova . . .  egyházi és Hiszek 
egy Istenben . . .  hazafias éket adta elő. 
Március 29-én Magyarszombathelyen volt 
vallásos estély, melyen a lelkész „Az ev. 
keresztyén böjtijérő l tartott felolvasást. 
Letenyei Erzsi, Kovács Irén, Polgár Erzsi 
és Vtd.i Juliska szavaltak, az iskolás leá
nyok énekeltek. Az ünnepek közénekkei és 
imával kezdődtek és végződtek. Az offer
tórium Ászáron és Bakonybánkon az ifjs. 
egyleté, Magyarszombathelyen a külmisz- 
sztóé lett.

Helyettesítés. A súri gyülekezetbe Kéri 
János teikesz -helyeítesiiesére Kapi Béla 
püspök Scherer József egyházkerületi s. 
lelkészt küld e ki 3 havi időtartamra.

Nagygeresd szépen sikerűit vallásos 
estélyt tartóit böjt 5 ik vasárnapján. Balogh 
Ernő lelkész „Evangélikus egyházunk ke
gyelmi eszközei“ címmel tartott előadást, 
Sáry Olga, Győri Vilmos: „Megelégedés“ 
című költeményét szavalta el nagy hatással. 
Szépen énekeltek az iskolásgyermekek is 
Nagy Kálmán kániortanító vezetésével. — 
Ugyanitt említjük meg, hogy a gyülekezet
ben a lelkész a téli hónapok alatt heten- 
kint 2 btbliaolvasó órát tartott igen áldásos

eredménnyel. A biblia olvasókör tagjai 
minden alkalommal teljesen megtöltötték 
az isko'atermet s a tanulmány befejezté el 
„Szeretett lelkészének, a nagygeresdi Biblia
köt“ felírással egy értékes órát ajándé
koztak.

Az ostffyasszonyfai nöegylet szépen 
sikerű t temp o ni ünnepélyt rendezett márc. 
29 én. Az ünnepélyen Schöck Gyula püs
pöki másodielkész tartott előadást „Az ev. 
egyház erkóicse ar egyes ember életében“ 
cím alatt. A vegyeskar Rózsa Sándor tanító 
vezetésével két igen szép éneket adott elő. 
Dicséret illeti érte úgy az énéVkar tagjait, 
mint a tanítót, akik fáradhatatlan buzgó- 
sággal igyekeztek a legjobbat nyújtani. Az 
ünnepély sikeréhez ügyes szavalatukkal 
hozzájárultak: Fehér Manci, Kocsis Böske, 
Mihaisy Jolán, Fehér Irma, Boros Lina. 
Offertorium 470.550 K.

A pápai evangélikus ének- és zene
pártoló egyesület a gyülekezeti tanácste
remben műsoros estélyt tartott a következő 
műsorral: 1. Alfö di tavaszdal. Az egyesü
leti énekkar. 2 Szólót ónekilt Kerekes 
Károly, zongorán kísérte Nagy Pál karnagy. 
3 Mi a haza? Melodrama Előadta Ferencri 
Gyula, zongorán kísérte Nagy Pa:. 4. Az 
utolsó. Dráma 1 felv. E öadtátc: Kerekes 
Karoly, Ferenczi Gyula, Mágocsi Magduska 
és Svendor Karoly. 5 Távolban. Az egye
sületi énekkar. 6. Pataki diák. Vígjáték 1 
felv. Előadlak: Kis Karoly, Vecsey Annus, 
Vargha Lajos, Szakács Gabor és Czambei 
Mihály.

Mezőtúr. A múlt össze! alakult evang. 
egyházközség fejlődése biztos alapot nyert 
azáltal, hogy Mezőtúr város fennkölt lelkű 
veze'ősége templom és papiak céljaira 
alkalmas, szép helyen 476 négyszögöljnagy- 
ságú telket adományozott neki. A csekély- 
számú hívek az országos gyűjtésre jogosító 
belügyminiszteri intézkedés megnyerése után 
kérő szóval fognak fordu'ni a másutt lakó 
és tehetősebb hittestvérekhez is, hogy temp
lom helyett egyelőre legalább imaházat 
tudjanak építeni. Az ifjú egyház őszinte 
elismeréssel és köszönettel jegyzi föl a 
nálánál hasonlíthatatlanul hatalmasabb me
zőtúri reformé us egyház segítő szeretetének 
bizonyságait; a reformátusok szives kész
séggel engedték át ev. isteni tisztelet tartá
sára belvárosi nagytemplomukat. Legutóbb 
egy derék es műkedvelő társaság az ipa
rosok székházában színdarabot adott elő, 
melynek tiszta jövedelmét megfelezte a 
reformátusok harangalupja és az evangéli
kus egyház templomépítő alapja között; 
e forrásból az építöalapnak közel 8 millió 
korona jutott. Vegyes énekkar is létesült, 
mely nagyünnepeken előadandó egyházi 
dalokat faradhatatlan buzgósággal tanulgat. 
Nagy hálával tapasztalta az egyház Raffay 
püspök áldozatkészségét is, ki addig is, 
míg az egyház az államsegélyt megkapja, 
nemes elhatározással saját letkészi állam
segélyét bocsátotta rendelkezésre a rokon
szenves, fiatal missziói lelkész, Wikkert 
Lajos fizetésének kiegészítéséül.

Mihályi. Marc. 29-én Jókai ünnepélyt 
tartotiak a következő műsorral: Közének : 
Erős vár a mi Istenünk, ima. Mondotta 
Bőjtös László ev. lelkész. Gyermekkar a 
Himnuszt énekelte. Jókai1 Mórtól költemé
nyeket szavaltak: Mi hát az igaz hazafiság? 
c Kovács Linus; Nagyok, nagyobbak, leg
nagyobbak c. Pintér Miklós E nlékbeszédet 
tartóit Bödecs Károly segédlelkész. Hiszek
egyet énekeire a gyermekkar. S ugyancsak 
Jóaai Mórtól: Utca szegletén ül a csonka 
hős c Viola Lenke s a Lengyelek fehér
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asszonya c.-t Bálint Margit szavalta. Szózat. 
Az offertórium eredménye 105 300 K volt.

Adományok szegény sorsú theológu- 
sok segélyezésére. A „Harangszó“-ban 
„Ki segít?“ címen megjelent közlemény 
visszhangjaképen szegénysorsú theol hall
gatók segélyezésére a következő adományok 
érkeztek a theol. fakultás dékáni hivatalá
hoz : Zergény Arthur Sopron 300, Elschlé- 
ger E'emér állategészségügyi felügyelő, 
Nagykanizsa 100, N. N. seged elkész 272, 
Mesterházv Lajos Alsómesteri 129 9, Varga 
József né Devecser 500, Puskás Ilona De- 
vecser 500 ezer koronát. A befolyt adomá
nyokért a kegyes adakozóknak őszinte hálás 
köszönetét mond a theol fakultás dékánja: 
Stráner Vilmos.

Hánta. A dalárda céljaira rendezett 
műkedvelő előadások 1,470 000 K t ered
ményeztek tisztán a dalárda részére. Az 
előadásokon közreműködtek : Korodi An
nus és Róza. Kovács Kata, Szabó Gizella, 
Takács Pál. Szakái Mihály, Baranya Ferenc, 
Korodi István, Szakái István, Korodi Julia, 
László Imre és Takács Pál.

Tárnokrétin márc 22-én a Luther- 
Társaság tartott vallásos estélyt. Közének 
után N.-gy Gyula imája nyitotta meg az 
ünnepélyt, majd utána Németh K. esperes 
festette le kcs, megragadó színekben Csel. 
4.3. alapján az igaz gyülekezet képét s 
gerjesztett bensőséges hangolatot a szivek 
mélyén Utána a Lu'her-Társaság titkára, 
dr. Kovács Sándor egyetemi tanár lelket 
megható vonásokkal tüntette fel Jézus élé
tében a gyarló emberek útját a pusztától 
a Golgotháig. Feszült figyelemmel, igaz 
lelki épüléssel hallgatta minden hívő meg
kapó fordulatokban, eszmékben gazdag 
előadását. Az ünnepi hangulatot fokozták 
a szép böjti énekek, Szabó S. lébényi tanító 
s Horváth Annus szavalatai. Az ünnepélyt 
Nagy László bezii lelkész imája fejezte be. 
Offertórium a Luth.-T. javára 200500 K.

Az ifjúsági egylet febr. 28 án Jókai cen- 
tennáriumáról s márc. 15~én a szabadság 
emléknapjáról lelkes ünneplésben emléke
zett meg. Szép szava latrai Takács László, 
Káldi József, Bajsza Sándor emelték a lel
kész által tartott emlékbeszédnek hatását. 
Ugyanakkor az Ifjúsági Egylet egy Luíher- 
háznak építését határozta el, mivel eddigi 
helye kicsinynek bizonyult a nagyszámú 
tagok befogadására. A reávaló költségek 
szinte pár óra alatt a ház fontosságát meg
értő hívek áldozatkészsége összehozta, úgy 
hogy már az ősszel áldásos tevékenységet 
ott folytathatja az egylet. Isten áldó ke
gyelme nyugodjék szent munkáján!

A csákvári ev. egyház a böjtben min
den szerdán este és március 15 én vallá
sos estélyt rendezett, amiket a hívek és a 
másvallásuak is szép számmal látogattak 
állandóan. Szavalatokkal szerepeltek: S;abó 
Ádám, Szabó József, Szabó Lajos, Mészá
ros József, Benedek Sándor, Bognár János, 
L. Kovács János, Dornyi Sándor, Köntös 
János, Puszta József, Benedek Juliska, Be
nedek Etelka, Mészáros Giziké, Mészáros 
Esztike, Mészáros Etus, Viczena Juliska, 
Pintér Bözsike. Felolvasásokkal közremű
ködtek: dr. Csengődy Lajosné, Csengődy 
Etelka, Kovács Mariska, Szabó Lajos, L. 
Kovács János, ezenkívül a lelkész előadá
sai alkották az énekszámokkal és biblia- 
olvasással kiegészített műsorokat. — Sok 
szép és lelkes munkát végzett a kis evan
gélikus gárda, hisszük a jó Isten is látja.

A kővágóőrsi most alakult ev. ifjúsági 
egyesület és az ev. iskola növendékei már
cius 14-én este óriási közönség előtt irre

denta estélyt tartottak. Az ünnepi szónok 
Novák Elek ev. lelkész, beszédében a ma
gyar irredentizmusnak szükségességét és 
fontosságát fejtegette. Két gyönyörű, haza
fias, egyfelvonásos színdarab is színre ke
rült: Lesz még tavasz és Mikor a Kárpátok 
megii du'nak. Az előadók szép összjátéka 
minden dicséretet megérdemel. Kiválíképen 
sok megérdemelt tapsot kaptak Galgóczy 
Manci és Kiss Emma úrleán>ok. Az iskolás 
gyermekek szépen karban énekeltek, sza
valtak, nemzeti táncot mutaltak be. Bájos 
látvány volt, amit az apróságok nemzeti 
öltözetben nyugodt biztonsággal mozogtak 
a színpadon. A gyönyörködő szülők es a 
közönség meleg elismeréssel adózott az 
estély főrendezőjének Ziermann Lajos ev. 
tanítónak. Az erkö esi siker mellé az estély 
szép anyagi sikert is hozott. Hárommillió 
koronán felül gv ült be kulturális célra.

A pesti evangélikus egyházközség 
évi rendes közgyűlése. A pesti evangé
likus magyar egyházközség márc. 29-én 
tartotta évi rendes közgyűlését a Deák-téri 
egyházi épület dísztermében Landgraf János 
ny. államtitkár és Kemény Lajos igazgató- 
lelkész elnöklete alatti A nagy számmal 
megjelent egyházhívek között olt voltak 
Szeszlér Hugo főkapitányhelyettes, Tolnay 
Kornél éfcperességi felügyelő, dr. Haberern 
Pál, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, dr. Németh 
Ödön egy. tanárok, dr. Csordás Elemér 
tiszti főorvos, Pazár Zoltán kúriai bíró stb. 
Nagy figyelemmel hallgatta a közgyű és az 
egyháztanács jelentését az elmúlt évről, 
melyből örömmel állapította meg az egyházi 
elet jeientős fejlődését. Elhatározta, hogy 
a reverzálisok ügyében erőteljes munkába 
kezd. Krausz Karoly bejelentésére vizsgá
latot indított egy súlyos felekezeti sérelem 
ügyeben. Első gondnoknak Hittig Lajost, 
másodgondnoknak Schermann Józsefet egy
hangúlag megválasztotta s elhatározta a 
kóriiázi lelkészi állás megszervezését, majd 
letárgyalta a zárszámadást és a költség- 
vetést. Az egyházi programm megvalósítása 
érdekében felemelte a hívek egyházi adóját 
A Sontagh nemzetség alapítványának elfo
gadása után a méltóságteljes közgyűlés 
imával végződött.

A pestújhelyi ev. ifjúság ápr. 5-én 
vallásos összejövetelt tartott. A megnyitó 
beszédet Szuchovszky Gyula, lapunk mun
katársa mondotta. Broschkó G. Adoif espe
res Böjti gondolatok címen tartott eiőadast. 
Az ifjúság többek között dr. Kelecsényi 
Janosné és Szuchovszky Gyula „Akik Jézust 
megtalálták“ című színjátekat adta eió,

A kelenföldi ág. hitv. ev. egyház
község területén a húsvéti ünnepek alkal
mával a köveítcező Helyeken es időben 
lesznek ünnepi istentiszteletek:

Az I. Horthy Miklós-u. 27. sz. a. községi 
iskolában: Április 5 en Virágvasárnapjan 
d. e. 11 orakor. Urvacsoraosztás. Április 
10-én Nagypénteken d. e. 11 órakor. Ur- 
vacsoraosztas. Április 12-én Husvét I. Ün
nepén d , e .  i l  órakor. Urvacsoraosztás. 
Április 13 án Husvét 11. ünnepén d. e. 11 
órakor.

Budafokon a református templomban: 
Április 5-éii Virágvasárnap d. e. 9 órakor. 
Április 10-én Nagypénteken d. e. 9 órakor. 
Urvacsoraosztás Április 12 én Husvét 1. 
ünnepén d. e. 9 órakor. Urvacsoraosztás. 
Április 13-án Husvét II. ünnepén d. e. 9 
órakor.

Nagytétényben az állami elemi iskolá
ban: Április 5-én Virágvasárnap d. e. 11 
órakor. Április 12-én Husvét 1. ünnepén 
d. e. 11 órakor. Urvacsoraosztás.

Budatitényben az állami elemi iskolá
ban : Április 10 én Nagypénteken d. u. 4 
órakor.

Kelenvölgyben az állami elemi iskolá
ban: Április 12 én Husvét I ünnepén d. u. 
3 órakor. Urvacsoraosztás.

Törökbálinton az állami elemi iskolá
ban : Április 13 án Husvét II. ünnepén d. 
e. 11 órakor. Urvacsoraosztás.

Várpalota márc. 10 én vallásos estet 
rendezett a templomban. Horváth Sándor 
lelkész „A hármas szeretet" címmel tartott 
gondolatgazdag szabad előadást, Fülöp 
Teréz, Nagy Irma és Somogyi János ev. 
tanító hatáson alkalmi szavalatokkal, Mó- 
rocz Juliska szép szóló-enekszámrnal járul
tak az est sikeréhez. Oltári ima, közének 
és a Niederland Vilmos kántortanító által 
vezetett leánykar éneke adtak még tartalmat 
a magas-srinvonalú vallásos estnek, ame
lyen a másvallásuak közül is nagyszámmal 
jelentek meg.

A szentgotthárdi missziói egyházban 
a böjti időszakban minden pénteken délután 
Berger Lajos segédlelkész tartott igehirde
tés kapcsán előadást: „Kicsoda neked 
Jézus ?“

Judika vasárnapján böjti estélyt tartott 
a gyülekezet a templomban. Közének es 
ima után Ebenspanger Ilonka és Braun 
Micike „Égi Atyáin" című éneket énekelte 
áhitatemeiő megkapó kedvességgel. Lapunk 
felelős szerkesztője „Judás a mai ember 
tükrében“ címmel tartott előadást. Majd a 
gyermekkar „Kövesd a Jézust“ énekenek 
elhangzása után Lang Ilona reáigimn. tanuló 
Zábrak D. „Böjti hangok“ c. költeményét 
szavalta nagy hatással. Berger Lajos seged- 
lelkész „Az Ür szent Báranyára“ c. szép 
szólóéneke hozta közelebo a lelkeket a 
Krisztushoz. Imával és közénekkel nyert 
befejezést az áldott est.

k ü l f ö l d i  h í r e k .

Németország. A német parlament el
fogadta a szülűK birodalmi szövetségének 
javaslatait és most szigorú törvényt hozott 
az ifjúság védelmére az alkoholizmussal 
szemben és a korcsmái jog korlátozása 
ügyében. Tárgyalás alatt áll oly törvény- 
javaslat, mely a leányokkal való kereskedést 
15 évi tegyházzal sújtja.

Hogy az erkölcsi érzék mennyire rneg- 
élesedett, annak egyik érdekes megnyilvá
nulása, hogy egy berlini lap közmegbotrán
kozást keltő regényt közölt és 73 egyesület 
nyilvánosan tiltakozott ennek a regénynek 
közlése ellen és valóságos országos bojkot 
keletkezett eme újság ellen.

Ausztria. A feisó-ausztriai evangélikus 
lelkészi értekezlet tárgyalta az új osztrák 
egyházi alkotmányt és annak a kívánságá
nál« adott kifejezést, hogy az eddigi szu
perintendensek helyett ezentúl püspökök 
kormányozzák az egyházat. Németország 
után tehát most már Ausztria is evangélikus 
püspököm  akar.

Angolország. Egyik egyházi értekezle
ten a voit angol szociálisía miniszterelnök 
Macdonald odanyilatkozott, hogy napjaink
ban sokat mulatnak az emberek, már nem 
vagyunk abban a helyzetben, hogy a vasár
napot igazán megünnepeljük, pedig a va
sárnap megünneplése szintén egyik szép 
és erős alapja a jeilemképzésnek, az ön
fegyelmezésnek és feltétele az állam és 
egyház szilárd megtartásának. Oly néppel, 
amelyet mulattatni kell, nem lehet semmit 
sem kezdeni. Szomorú az olyan népnek a
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sorsa, melynek vasárnap grammofonok és 
mozik kellenek, csakhogy ezt a szent napot 
eltöltse. Ez valóságos betegség már. Evvel 
elvesztettük az igazi emberi becsértéket.

Amerika. Az észak-amerikai német 
evangélikus egyházak a newyorki Szent- 
Pál templomban szövetséget köiötíek egy
házi és faji különbségeik és sajátságaik 
ápolása és fenntartása érdekében, kivált- 
kepen az olyan gyülekezetekben, ahol az 
istentiszteleti nyelv német és angol.

India. A múlt évi december hóban tar
tott pánindiai kongresszuson a két Indiában 
számottevő irány között kompromisszum 
jött létre, amely Óriási kihatással lehet 
majd egész India helyzetére. Az egyik irány 
vezetője a hires Gandhi, az indusok pró
fétája, aki eddig vallási alapon állva a 
passzív rezisztenciát hirdette, t i azt, hogy 
az indusok tűrjenek inkább, de sem az 
angol hatóságot ne vegyék igénybe, sem 
angol árut ne vegyenek. A másik irány 
vezetője az aktív politika hive Das, aki a 
cselekedet embere és még a politikai gyil
kosság elvét is hirdeti. Gandhit az angolok 
bebörtönözték. Míg a börtönben volt, Das 
iránya megerősödött s most hogy kiszaba
dult ő is Das irányához csotlakozott. Úgy 
látszik, hogy az angolok eljárása Egyiptom
ban es Indiában különösen a swarajitakkal, 
egy politikai és valíasi iránnyal szemben, 
bírta rá Gandhit is, hogy a régi passzivi
tásával felhagyott. Az új alakulat az ango
loknak meg sok keserű órát fog szerezni.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Halálozás. Országú József Rákospalo
tán elhalt. Gyászolja bánatos neje, Országit 
Józscfné, szül. Mesterházy Eszter és az 
öszes rokonság.

Szentgotihárdon elhalt özv. Novákné, 
Joó Rozália 64 éves korában. Virágvasár
napján temették el nagy részvéttel.

Áldás emlékükre 1

Ú J D O N S Á G O K .

A tanítók tizenkét pontja. A Tanítók 
Lapja közli a magyar tanítóság 12 pontját: 
1. Kívánjuk a népoktatásügy fejlesztését és 
ingyenességét. 2. Jellegre való tekintet nél
kül a tanítok anyagi ügyeinek egységesen 
és tisztviselői alapon vaió rendezését, ez-, 
zel kapcsolatosan a VII. fizetési osztály 
valamennyi fokozatának megnyitását auto
matikus előléptetéssel. 3. A tanítói és kán
tori dijleveles szétválasztását. 4. A tiszt
viselői fizetések valorizálását. 5. A tanügy 
szakszcrüsítését minden vonalon (helyben, 
járáoonkint, megyénkint, esperessegenkint, 
püspökségenkint) és a fegyelmi bíróságok
ban. 6. Az egyseges szolgálati szabályza
tot. 7 Az egységes szauadságolást. 8. A 
tanítóképzés fejlesztését. 9. Az általános 
tanítóegyesületek kötelező tagságát. 10. A 
megyei fötaafelügyelők utalványozási jogát.

11. A nyugták láttamozásának eltörlését.
12. Az iskola külső ügyeivel foglalkozó 
iskolaszékek, gondnokságok „iskolabizott
ság" elnevezését.

Mennyivel tartoznak a szövetségesek 
A ngolországnak? Churchill lord angol 
kincstári kancellár kimutatást (erjesztett be 
azokról az összegekről, melyekkel az egyes 
szövetséges országok Angolországnak tar
toznak. A kimutatás szerint Franciaország 
636 millió, Olaszország 576 millió, Jugo
szlávia 29 millió, Románia 26 millió, Por
tugália 22 miliő, Görögország 21 millió 
és Oroszország 750 millió font sterlinggel 
tartozik Angolországnak.

Buddhista szekták véres testvér
harca. Az indiai Saíemban régóta folyik a 
harc két buddhista szekta közt az egyik 
templomért. Minthogy eddig egyik párt sem 
tudta teljesen legyőzni a másikat, egy 
kompromisszum alapján a két felekezet 
együtt használta a templomot. A napokban 
azonban annyira kiéleződtek az ellentétek 
közlük, hogy az istentiszteleten az egyik 
pap nem tudta türtőztetni magát s meg
ütötte a másik szekta papját. Az istentisz
telet erre véres verekedésbe fulladt, amely
ben súlyosan megsebesült mind a két szekta 
főpapja s meghalt több ember. A harc az 
uccan is folytatódott, sok ember halt meg 
és sok ház égett hamuvá. Csak a keresz
tény hatóságok energikus közbelépésére 
állt helyre nagynehezen a rend.

Békebeli állapotok a német vasuta
kon. A német államvasutak igazgatósága 
elrendelte, hogy a D. vonatok békebeli 
kényelemmel láttassanak el. A fülkéket a 
papír- és bőrutánzat-huzatok helyett ismét 
plüsch- és valódi bőrhuzatokkal húzzák át 
és az ablakokra visszakerülnek a függö
nyök is. A gázvilágitás helyett mindenütt 
villamos világításra térnek át s a toilett- 
f ül kéket vászontörülközőkkel és folyékony 
szappantartóiikal szerelik fel. A német ál
lamvasutak igazgatóságának elhatározása, 
hogy a vonatok kényelmét ismét a béke
beli színvonalra emelik.

Fogy a nép Dániában. A dán nép
számlálás végleges eredménye szerint Dá
niának 3,386 274 lakosa van. Ezek közül 
728.105 lakik Kopenhagában. 739.483 a vi
déki városo dban és 1,918.686 a falvakban. 
A népszámlálás szerint a lakosság száma 
0.95 százalékkal kisebb, mint a legutolsó 
népszámláláskor volt.

Uj fáraó-sír, amely 500 évvel idősebb 
a Tutankhámen sírjánál. A nagy piramis 
közeiében az amerikai archeológus misszió 
egy sírt fedezett fel, amelyben valószínűen 
a negyedik dinasztia első uralkodójának 
valamelyik családtagja vagy valamelyik igen 
magasrangu hivatalnok van eltemetve. A 
sír a Krisztus előtti 2000. évből való, te
hát 500 évvel idősebb, mint Tutankhámen 
sírja.

Amsterdamban a vakokat színes 
zászlókról lehet megismerni. A városi 
tanács elhatározta, hogy a vakokat és a 
gyengeelméjüeket, akik az uccai közleke
dést megnehezítik, zöld és fehér zászlókkal
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látja el. A zászlóknak az a célja, hogy a 
szerencsétlenekre felhívják a járókelők és 
a rendőrök figyelmét.

Az angol törvényszék azzal bünte
te tt egy fiatal nőt, hogy egy évig nem 
szabad táncolnia. Egy folkestoni biró uj 
büntetési módot talált az asszonyok szá
mára. Egv fiatal leány ke’ült itéiőszéke 
elé, aki több évig selymet lopott, hogy szép 
ruhákat varrathasson magának. A biró arra 
Ítélte a könnyelmű teremtést, hogy egy esz
tendeig nem szabad táncolnia.

H adjárat a nikotin ellen. Az Anti 
Cigarette League elhatározta, hogy az egész 
Egyesült-Államok területén propagandát 
indít abban az irányban, hogy Amerikát 
megszabadítsa a cigarettától.

Jipánban minden huszonötévei férfi 
választó. A felsőház a választó törvény- 
javaslatot elfogadta. A törvényjavaslat bizo
nyos kivételekkel minden huszonötödik 
életévét betöltött férfi számára megadja a 
választói jogot.

Kínai banditák meggyilkoltak egy 
belga misszionáriust. Március 13-án ban
diták megtámadták Yung-Cseng Yu falvát 
Mongoliában. A belga misszió házait felgyúj
tották és a misszió lelkészét meggyilkolták.

100 millió koronát sorsol ki Az Uj 
Idők, Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja fennállásának 30. évfordulója alkal
mával olvasói között. Az Új Idők uj ne
gyedének első számában folytatódnak Csa
thó Kálmán és Ludwig Wolff érdekes re
gényei Közli a lap azonkívül Falu Tamás, 
Pálffyné Gulácai Irén és Max & Alex Fi
scher elbeszéléseit, Rákosi Jenő cikkét, 
Forbáth Sándor versét, Zoltán Vilmos mű
fordítását, Mühlbeck Károly elmés fejléceit, 
számos művészi és időszerű képelés a lap 
rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői 
üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj Idők 
előfizetési ára negyedévre 80 000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest VI., Andrássy-út 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folytatódik. Az egyik Szederkényi 
Anna : „Márika“, a másik Keleti Márton : 
„Leányvár“. E regényeken kívül mulattató, 
tanulságos és érdekes olvasmányok, szebb
nél szebb képek egész kincsesházát találja 
meg az olvasó a lapban. Minden előfizető, 
aki 50 000 koronával fizet elő V« évre, A 
Magyar Leányok-on kívül három kiváló szép 
kiállítású ifjúsági regényt kap. Előfizetési 
ára negyedévre 30 000 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhiva
tal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

Dickens: Copperifeld Dávid a világ 
egyik legszebb története és Kertész Mihály: 
„Bohóc Péter“ című elbeszélése folytató
dik AZ ÉN ÚJSÁGOM e heti számában. 
Ezenkívül mesék, versek, színdarabok, tré
fák, kedves levélkék, hasznos .ismereteket 
tartalmazó garmadája vár Az Én Újságom 
olvasóira. Előfizetési ára negyedévre 25.000 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. kér., 
Andrássy ut 16.

Erzsébet Királyné szálló Budapest, IV., Egyetem-utca 5. és 7.
Elsőrendű polgári szálló, a Belváros központján. 1 ágyas szoba 38 ezertől, 2 ágyas 50 ezertől.

Pensio 115 ezer koronától. Elismert jó étterem és kávéház.
Családok találkozóhelye. 6-6 Szabó Imre, szállodás.



128 HARANQSZÓ. 192$. április 12.

A H A R A N Q S Z Ó  P E R S E L Y E .

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a kővetkező adományok folytak b e :

— A számok ezreket értékelnek. — 
Kaposvárról: özv Németh Józsefné, Fleisch
hacker Gusztávné, dr. Mato'csy Sándorné 
4—4. Szombalhelyről: Magassy Sándor 
25, özv. Beilon Sándorné 3, Asbóth János
4, Takácsi ev. gvülekezetöO, Potyondi val. 
esti offertórium 103 Orbán Gyöngyi és 
Magdus Dabrony 100. Horváti) Sándor 
Tüskeszentpéter 4 Győrből: Csigi Flórián
ná, Vida Gyula 8—8 Kovács József Cakó
háza 4, Boross Gyula Körmend 4, Varga 
László Abaujszántó 10, özv. BUschek J4- 
nosné Somogycsurgó 4, Kiskőrösről: Suba 
István 18 özv. Sárkány Ká mánné 8, Sere
gély Sándor Vajta 10, Budapestről: Sass 
Sándor 10, Jakab lmréné 4, Guóth Emil, 
Hü'tl Armin 18—18, ifj. Kraurz Kátoly 10, 
Mihályi István Nagydém 4, Nagysimonyi- 
b ó l: Ludván János 8, Németh István 4, 
Gyömtőröl: Cziniel József, Boanár Sándor 
4—4, Egved Tini Nemeshany 20 Ikiadról: 
Reichel Lajos, Hiinákné Tscheik Karola 
4 —4 Rácz Albert Esztergom 18, Bános 
István Pinnye 4, Horváth István Papa 4, 
Sopronból: özv. Zntkovszky i.-né, Soós 
Péterné 4—4, Ev. thecl ifj kör 250, Föid- 
váry Valéria Öitevény 36, Erhardt József 
Csabrendek 4. Gömöry Károly Veszprém
5, Boti János Várnom család 10, Kőszegről: 
Glaiz Frigyes 9, Schermann Berta 16, Ev. 
nöegvlet Győrújfaiu 40, NemeskoHsi ifjúság 
95, Németh |ó/.sef Zsida 20, Luther-Szöv. 
Tok j 50, Nagy Imre Tét 8, Verteskethelyi 
if,uság 100, Bernáth György Győr.övény-

háza 10, dr. Berzsenyi Jenő Keszthely 4, 
Offertórium Nemespatró 43, Novák János 
Nagyfakos 5400, Nagykanizsáról: Bőhm 
Ignác 6300, Karner Lajos 11 300, Petrik 
Dezső 6300, Bolla Ida 3, Litvay Endre 
63"0, Boross László 10 ezer K

F«?eMS« nerkmxtá é« kl»dó: CZJPOTT KÉZ A 
ffvffatirfttthir#

Síerkesütótárs: NÉMETH KÁBÓLV. 
Kéziratokat nem adunk ▼tasisa

Teljesen egyedül álló nyugdíjas tanító
nő olyan 30- 40 év körüii szelidlelkületü, 
megbízható, otthont és tisztaságot szere.o 
egészséges h rjadont vagy özvegy (nem el
vált) nőt óhajt maga mellé venni, aki a 
főzésén kívül minden egyéb hízi teendőt 
teljesen maga végez. Ajánikozás a fizetési 
igény megjelölésével és a családi állapot 
feltárásával a győri evangélikus elemi is
kola igazgatóságához intézendő (Petöfi-tér 
l. szá n aia). 1—2

Janszky István míLszÖSŐ
Csorna. 1—12

Ajánlja saját készítésű damasztáruit, ú. m.: 
ab ősz, szalvéta, tórülközőkendőit, da- 
maszt-grádlit. Azonkívül len- és kender- 
vásznait kizárólag jó minőségben ■ ■ ■■■■ 
----------  A lapíítatott 1892-ben. ----------

Intelligens uriledny gyermekek 
mellé ajánlkozik gazdatiszthez vagy 
falusi családhoz. Kézimunkában jártas. 
»Otthon 6221« jeligére a iiaddoa.

Walter magántanfolyam
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 51. 

Előkészít középiskolai összevont ina- 
gánvizsgákra, érettségire, vidékieket 
is. Tisztviselőknek nagy kedvezmény.
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Száva Sándor
gépészmérnök

Budapest, I., Budafoki ut 73. 
Telefon: József 116 07.

Kút — mélyfúrások, vízművek, 
csatornázás, szennyvizderítők, für
dők. központi fű tőberendezések

tervezése és kivitele. 5—5

MAGYAR BROWN BOVERI MÜVEK
villam ossági r é s z v é n y tá rs a s á g  
Budapest, VI., Podmaniczky ucca 27.

Gyár: Újpest, Megyeri-út. 
Sürgönyeim: D i n a m ó  Budapest. 

Q yárt és s z á ll í t : villam os gépeket és 
berendezéseket az e rősáram ú  v illa

mosság m inden alkalm azására .
Tekintse meg a  budape ti nemzetközi 
vásáron cégünk kiállított s p e c i á l i s  

gyártm ányait. i—í

Gazdák figyelm ébe!
Legújabb vívmány a kaszagyártás 
terén a »Páva Nemes-acél« véd

jegyű kasza
Egy próbsrandelés mindenkit meg fog 
győzni e kaszák kiválóságáról. Jó tállás 
minden d a rab ért; amennyiben meg 
nem felel, három szori kikalapálás 

után is készségesen kicserélem.
Kapható kizárólag

SALBER KÁROLY kereskedésében
Szentgotthárdon.

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- É S  FA-BUT0RÜK, 
S O D R O N Y  Á G Y B E T É T E K

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr,
Arany János utca 18. Telsfon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Rendelje meg a  Dunántúli Evangélikus 
Egyházkerület Történetét.

Irta: Payr Sándor egyetemi tanár. 
Kapható: Dekanátusi hivatal Sopron.

Nagytiszteletü Lelkész Urak!
Régen érzett hiányt pótlandó, nagy áldozatkészséggel kiadiuk Gyurátz 

Ferenc nyug. evangélikus püspük úr

H É T K Ö Z N A P I  I M Á K
reggeli és esti istenitiszteleten a tem plom ban

című munkáját. — A mű 16 ív terjedelemben, jóminőségü papíron, rendes nyol- 
cadrát nagyságban tartalmaz nyolc hétre szóló hétköznap reggeli és négy hétre 
szóló esti templomi imát, továbbá vallásos esti megnyitó és záróimákat es bete
gekért mondandó imákat, végül szentírást szakaszokat (perikopákat).

A mű. már megjelent s azonnal szállítható! Árát lehető jutányosán szab
tuk meg: fűzve 60 ezer K, vászonköíésben 100 ezer K.

Sok oldalról megnyilatkozó sürgetésnek engedve, ugyancsak kiadjuk — 
immár X kiadásban — Gyurátz Ferenc nyug. püspök úr

L E L K I V E Z E B
cítr.ü, közkedvelt imakönyvét.

Az imakönyv, amely évek hosszú során át annyira hozzá nőtt evangéli
kus népünk szívéhez, új kiadásában f. évi április végén jelenik meg, s vele az 
idén már a konfirmándus ifjúság ajándékul megörvendeztethető lesz.

Ára békebeli fehér p píron, régi terjedelemben, jó erős vaszonkötésben 
56 ezer K. Készül többféle párnázott, vászon- és bőrkötésben is. Tömeges 
rendelésnél minden 10 példányra egy ingyen-példányt adunk.

Mivel az imakönyv előreláthatólag nagy kelendőségnek fog örvendeni, 
ajánlatos a rendelést már most megtenni, mert a rendeléseket a beérkezés 
sorrendjében intézzük el.

Szíves rendeléseket kér
Pápa, 1925. évi má>cius hó 27-én kiváló tisztelettel

K IS  T I V A D A R
3—3 könyv- és papirkereskedő.

Mindkét imakönyvet a pénz előre beküldése esetén bérm entve szállítom.

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

1910-ben.

Lap túl aj cl on o b  :
1 D u c á D t ö i l  L u lb c r - S z O v e t s É s .
á i OrnigoR I.utlifr-K/öret 

•ég hl Tatul»* lapja.

Kéziratok, o’őlitetésl dijak 
ós reklamáolók a 

HARANGSZÓ iierkeaztő 
kiadóhivatal An ak 

Siantgotthárdra (Vacrm.' 
küldaudík. 

Slóáietésl elfogad 
uiloden evane. lelkéas 

él tanító.
M tjís IscU  minden vasárnap.

*

É s lészen, h o g y  m in d a z , a k i  a z Ú rn a k  

nevét seg ítsé g ü l h ív ja , m e g ta r ta tik .

Szerkeutó-ldadóhiratal:
s z e n t o o t t h Ar d .

Vasvárra ejjye.
A „HABANGSZO“

elöfizotésl ára : a második 
negyedévre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Lstker-SiSretégf tagnkant 

10°/o-ob kedresmény. 
Amerikába egész érre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a U. negyedre 20.000 K.

A .Harangsió" terjeszté
sére befolyt adományokból 
••örvényben lakó bigéink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

R hála.
Ir ta : vitéz Horkay Béla.

Az emberi lélek olyan, mint egy 
napsugaras, mosolygó virágoskert, 
mint egy bennünk felejtett örök
ség az elveszett Éden szinpompá- 
jából.

Ott magasul benne ég felé a hit 
fehér lilioma, ott szikrázik benne 
a szeretet tűzpiros rózsája, ott csil
log benne a reménység folyondár
jának zöldele) smaragdja, szelíd 
karjával átfonva mindeneket.

Az egyik virágágyban pedig ott 
szerénykedik a hála haloványkék
npfpleit«v'rá<vti _ t ,

És ezeket a virágokat a kegyel
mes kertész, Isten, odaplántálta ki
vétel nélkül minden embernek a 
leikébe. Csak az a baj, hogy a leg- 
többnéLa test bűneinek sokasága 
és az akarat romlottsága olyan sö
tét árnyékot vet a lélek virágos
kertjére, hogy ezek a virágok alig 
látszanak, és nélkülözvén a nap 
áldott sugarát, alig-alig pihegnek. 
Igazi hitet is keveset láthatunk; 
szeretetet legfeljebb a család tagjai 
közt; reménységet tán legtöbbet, 
mert hisz enélkül tulajdonképen 
nem is lehet élni.

A hála virága pedig úgyszólván 
teljesen kihervadott a Telkekből. 
Pedig enélkül hiányos, mondhatni 
legszebb díszétől megfosztott a lé
lek kertje.

Pedig mennyi oka van hálát 
adni az em bernek! Hisz a keló' nap 
sugarától kezdve a lenyugvó nap 
bíboros fényéig, az esti csillag rez
gésétől a hajnal pirkadásáig, egy
szóval mindenkor harmatként hull 
reánk Isten gazdag áldása! Erőnk, 
egészségünk, munkánk eredménye, 
családi boldogságunk, minden-min
den Istennek adománya, és pedig

a mi érdemünkön felül való ado
mánya, m ert hisz mi még arra sem 
méltatjuk a nagy Adományozót, 
hogy megköszönjük neki azt, amit 
adott. Emberi jótevőinkkel szem
ben pedig éppenséggel közmondá
sos az emberi hálátlanság! És ha 
már e világ is „rút“ dolognak mi
nősíti a hálátlanságot, képzeljük 
csak el, hogy milyen fokú elítélés
ben részesíti a hálátlan embert az 
a Jézus, aki soha egy darab ke
nyeret, egy telt poharat a kezébe 
nem vett anélkül, hogy hálatelt 
szívvel, hálát rebegő ajakkal ne 
fordult volna a mennyei Atya jó
ságos arca felé.

Es vájjon mi az okú az emberi 
hálátlanságnak? Nem más, mint a 
minden bűnök közt a legfinomabb, 
de épen ezért a legveszedelmesebb 
b ű n : az önzés. Ugyanis az ember 
azért nem tud tiszta szívvel hálát 
adni Istennek, megköszönni ember
társa jóindulatát, mert amit Isten
től nert, azt is önzőén a maga ér
deme jutalm ának veszi s amit em
bertársai vele cselekednek, azt ön
zésből kifolyólag természetesnek 
tartja. Ha néhol mégis megnyilvá
nul a hála, az csak akkor szokott 
előfordulni, ha Isten ajándéka szo
katlanul nagy, avagy az emberi 
segedelem nagyobb anyagi előme
netelt eredményez. De az ilyen 
hála gyenge virág, mert a hála 
mértéke az, hogy megtudjuk-e kö
szönni Istennek legkisebb ajándé
kát, em bertársunk legcsekélyebb 
jóindulatát, és hogy hálatelt szív
vel fogadjuk-e Isten kezéből még 
a szenvedések ürömpoharát is, aki 
kegyelmesen méltókká tett minket 
a szenvedésre.

Nyomorúságos, szenvedésteli éle
tet élünk. De nyomorúságunk azon
nal véget ér, mihelyt hálával fo
gadjuk Isten minden ajándékát.

Mert a nyomorúság csak addig 
nyomorúság, míg a szív elégedet
len vele. A hálatelt szív: megelé
gedett szív. A megelégedés pedig : 
boldogság. Ez a boldogság jutalma 
azoknak, akik hálatelt szívvel gon
dolnak Istennek adományaira. Ápol- 
gassuk lelkűnkben azért a v nefelejts “ 
v irágot!

Ezt az életet összeforrott szeretettel 
tegyétek gazdaggá!

Az orosházi evang. hősi halo ttak  
em léktábláinak felavatása.

Dr. Raffay püspök felavató beszéde.
Kegyelete» és impozáns ünnepség 

keretében folyt le márc. 29-én az 
orosházi evang. egyházközség világ
háborúban hősi halált halt fiainak 
emlékére a templomban elhelyezett 
márvány emléktáblák felavatása. Négy 
hatalmas márványtáblán 800 vitéz 
evang. hős neve van megörökítve. 
A gyászoló ünnepségen képviseltették 
magukat az összes hatóságok, nem
különben az egyházak, a róm. kath. 
felekezet kivételével. A kormáayzó 
nevében megjelent Nemes László 
Miklós tábornok.

A gyászünnepség dr. Vörös Nándor 
ref. lelkész orgonajátékával vette kez
detét, majd Kovács Andor esperes 
megható imája és az egyházi vegyes
kar Fabricy Pál igazgató karnagy 
vezetésével előadott szfvbemarkoló 
éneke után dr. Raffay Sándor püspök 
Jozsué könyve 4.5—7. verseit olvasta 
fel, miközben lehulltak a fekete leplek 
a márvány emléktáblákról. Ezután 
megtartotta a püspök hatalmas gon
dolatokban és eszmékben tartalmas 
felavató beszédét. Beszédének alap- 
gondolata: Mire valók ezek a kövek, 
mire emlékeztetnek és figyelmeztetnek. 
Beszédének főbb gondolatai:

Viseljük: szívünkön a Harangszó ügyét!
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Szeretett Testvéreim az Urban I 
Régmúlt idők történetének egy da

rabját választottam vezéreszméül ez 
ünnepi pillanatban. Oiyan nép törté
netének egy töredékét, mely Isten 
kiválasztott népének tartotta magát s 
életének minden eseményét Isten kü
lönös akaratára vezette vissza. Most 
is, midőn az ígéret földje felé való 
útjában a műit és jövő folyőjához. 
válaszpartjához ér, Isten parancsolata 
szerint köveket vesz fel a folyó med
réből, felírva ezekre a nemzetségek 
nevét azon emlékezés céljából, hogy 
szétvált egykor előttük a folyó vize 

A magyar nép is egykoron a jobb 
jövő Igéretföldje felé indult. Amikor 
a múlt s jövő folyóvize szétvált előt
tünk, mi is lehajoltunk s a rohanó 
idő megáradt medréből 4 követ fel
vettünk. A véres pusztításnak, a nagy 
világháborúnak minden esztendejét 
felírtuk e 4 kőre. És belevéstük vert 
szíveink minden fájdalmát, magyar 
nemzetünk minden gyászát, tulajdon 
lelkünk minden szenvedését, mostoha- 
ságát. Ha kérdezik majd egykor tőle
tek Testvéreim a késő unokák, mire 
valók ezek a kövek? Feleljétek ak
kor : Szétvált egykor előttünk az élet 
vize és mi itt maradtunk a múlandó
ság partján, míg azok, kiknek nevei 
fel vannak vésve erre a 4 kötáblára, 
átmentek a túlsó partra, az örökké
valóság hazájába Elvittek magukkal 
minden boldogságot, ezernyi hajlék 
csendjét, szülők örömét, megelégedé
sét, reménységét, hitvestársak nyu
galmát, boldogságát; magukkal vitték 
tízezernyi szerető gyermek támaszát,

Ibolyák.
Szülőfalum képe — erdőkoszorúban 

tűnik elém újra.
Erdő rejtekében — napos domboldalon 

— illatos ibolya.
Bokrétába szedem vidáman, boldogan,

Jó anyám virágját.
— Tudom, örül néki s reám lehelli

ezer, áldott csókját

. . .  Kertem most is teli kéklő ibolyával
— gyönyörködöm benne.
De ezek már nem azok . . .  Szemem könny-

fátyolán
„Fájvirág‘-nak látom. Nincs, akinek adjam... 
És ki, mint akkoron — megcsókolna érte.

HUDY ILONA.

k i  özvegy és fia a vásáron.*)
Irta : Cslte Károly.

— Édes anyám, még ne keljünk fel ?
— Tán korán lenne még, fiam.
— Fölkelhetünk, édes anyám, elmúlt 

már öt ó ra ! Készüljünk, hogy korán útnak
*) Részlet .Megérkezett a tündér királyki sasz- 

szony“ c. új regényből.

Virágaim.
Lelkem, virágaidat vigyed 
Jézus lábához e napon;
Legyen liliom ma Hited,
Min kétkedés árnyat nem von. 
Legyen zöld borostyán Reményed, 
Mely Krisztus szavára újra éled. 
Szívem virága: Szeretet,
Mondj Uradnak üdvözletét.

Illatozni koszorúmhoz 
Jöjj Szerénység, kis ibolya,
Imámat jelentsd az Úrhoz 
Hóvirág, tavasz mosolya.
Bánatom könnye óh harmatozz 
E kicsi csokorra alázatot.
— Lelkem virágit e napon 
Jöjj és fogadd el Jézusom.

BUTI SÁNDOR.

HARANQSZÓ.

kenyéradóját, gondviselő útmutatóját.
Örök emlékezet jelei e kövek, 

melynek puszta említése a gyász pa
lástját borítja lelkünkre. A 800 hősi 
név viselői megelevenednek s meg
jelennek mindenfelől mintegy hatalmas 
tábor s néma ajakkal is így szólnak: 
Lássátok, hogy milyen az emberi élet. 
Rét virága. Ma virul, holnap már 
nem is ismered meg. A földi élet 
gyönyörűséges kincs, melyben a sze
retetnek kell diadalra jutni: Mi a ti 
boldogságtokért, békességtekért, jövő
beli nyugalmatokért haltunk meg. 
Értsétek meg, hogy mit üzennek a 
halottak: Ezt az életet összeforrott 
szeretettel tegyétek gazdaggá!

E kövek a hálaadásnak intőjelei,

mert Isten megtartó kegyelmére s jó
ságára is figyelmeztetnek titeket, szü
lőket, akik visszakaptátok gyermekei
teket, ti élő gyermekeiteket ölelhetitek 
kebletekre s nem a halottat kell si
ratnotok.

Ezek a kövek hitre, alázatosságra, 
és vigyázásra is tanítanak minket, 
hogy el ne jöhessen ideje megint a 
gonosznak. Megjelenik előttünk meg
tiport magyar hazánk is, minden 
gyászával, keservével s a szétvált 
élet vizénél elmaradt dicsőségről, 
nagyságról, szépségről szól ezeréves 
honunk csonka, kisded teteme.

E hősök, ezek a kövek lángoló, 
kitartó hazaszeretetre buzdítanak, mert 
nem elég ennek a hazának földjét 
csak akkor szeretni, amikor megadja 
a mindennapi kenyeret, őseink emlé
kezete s elhullott vére köti lelkünket 
a röghöz, de e hazát akkor kell sze
retni, amikor áldozni kell érte. Nem 
az az igazi hazafi, aki a hazát javai
ért szereti, hanem az, aki javait fel 
tudja áldozni a hazáért

Az embernek nem az a legnagyobb 
méltósága, hogy világpolgár lesz, 
hanem ha lelke összeforr a néppel, 
a haza minden egyes rögével. A haza- 
szeretet nem jelszó, mely cseng s 
azután elfelejtik, nem görögíűz, me
lyet ünnepi alkalmakkor felgyújtanak 
s aztán ellobban, hanem szent köte
lezés s minden áldozatra, mint ahogy 
ez a 800 hős felá dozta mindenét a 
hazáért.

Egy országot, egy nemzetet, a jö
vendők dicsőséges útjára csak az 
ország, a nemzet fiainak önzetlen
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indulhassunk . . .  Tudja, édes anyám, ha a 
jó Isten engedi, két tehenet veszünk. Úgy 
ám, kettőt. Éppen azért szeretném, hogy 
a legszebb jószágokat válogathassuk ki.

— Haj, fiam, a szép marhákat nem szá
munkra vezetik a vásárra. Száznyolc forint
ért még egy szép állatot sem adnak, nem 
kettőt.

— De alkuszunk ám.
— Hiába.
— Hátha sikerül. Én bízok, hogy rá

akadunk. Nincs igazam, Kati néni?
— Kutyát kapsz annyi pénzért kettőt, 

nem tehenet. . .  Hagyj aludni ne karatyolj 
folyton! — fordult Kati néni, az árendás 
lakótárs, ágyában a fal felé bosszúsan és 
jókora irigységgel.

— Hát azért is veszek, Kati néni. Meg
álljon csak, milyen nagy tányér jó tejeket 
kap majd tőlen.

— Nelásdszínü lesz az a tej. S vakulsz 
tőle te is, nemcsak én.

— Ejnye, ejnye Kati néni, milyen csú
nya beszédet tesz kend 1 Nem szeretem én 
az ilyen beszédet. Úgy-e édes anyám, maga 
se ? . . .  Igaz, a csizmát maga húzza ám 
föl. Magának jobban elkel. Élmegyek én 
mezítláb.

— Hihihi, a hetyke gunár, télen is me
zítláb jár I — hangzott Kati néni ágyából

a gúnyos nevetés
— Sohse csufolódjék Kati néni, azért 

nem kérem kölcsön a kend csizmáját. . .  
Csak várjunk sorára, majd ád nekem is 
a jó Isten, úgy-e édes anyám ? . . .  De nini 
csak, a pénzről se feledkezzünk meg. Nem 
is tudom, én tegyem-e el, avagy tán édes 
anyámnál jobb helye lesz?

— Jobb fiam, jobb. Add ide, eldugom 
a rékliin alá. Ne félj, orthét nem tud kiesni.

— Igaz is, tessék édes anyám. De tán 
meg is olvasnánk mégegyszer itt az ablak
ban Egy kis világosság szűrődik be már. 
N o : tiz, húsz, harminc, harmincegy . . .

A kiváncsi Kati néni félkönyökére emel
kedve lesett sóváran, szapora pillogatással 
az ablakpárkányra sorakoztatott pénzekre.

— Megvan. Jól eltegye, édes anyám, 
hogy baj ne legyen. Egy kis harapnivalót 
is készítsen kosarába. Addig kifordulok az 
udvarra, kieresztem a tyúkokat az ülőről

Bencéné az öltözés kezdeténél tartott 
még, miért is a pénzt addig az ágyba, a 
vánkosok alá dugta, míg a teljes rejtek
hellyel el nem készült, azaz magára nem 
ölti a megkopott, fekete karton réklit.

Jóska nem sokáig késett az udvaron, 
izgatottan jött vissza.

— Jaj, édes anyám elkésünk 1 Már min
denki megy. Olyan sok csizmakopogás hal-



1925 április 19. HARANOSZÖ 131

hazaszeretete vihet. Nem adófizető 
polgárok tartják fenn a hazát, hanem 
a hősök, akik oda tudják áldozni 
életüket. Minderre figyelmeztetnek s 
mindezt hirdetik tinéktek Testvéreim 
e kövek!

Ezután a püspök az Örökkévaló 
Isten nevében a köveket megáldotta 
s lelkek békéjében való megnyugvást 
kívánt a 800 hősnek. Az áldás után 
gyönyörű imát küldött az egek Urá
hoz, vigasztalást kérve a fájó szívekre, 
erőt, reménységet a jövőre

A püspök beszéde mély hatást tett 
a hallgatóságra. Szívből jött beszéd 
szívekhez, fájó, vérző szívekhez szó
lott. Megértették, megkönnyezték s 
fel fel tört a zokogás a templom 
minden részéből.

Az ima után a vegyeskar énekelt: 
Ima a hazáért Fabriczy Pál ig. tanító 
karnagy vezetése mellett.

Az ének elhangzása után a hősök 
emléktábláinak megkoszorúzása kö
vetkezett. Szebbnél szebb koszorűkat 
helyeztek el a templomban a külön
böző képviselők, számuk a 150 et 
meghaladja. Az ünnepség a Himnusz 
eléneklésével végződött.

A gyászünnepség után a püspök 
kíséretével az egyházi tanácsterembe 
ment, ahol fogadta a presbitérium 
tisztelgő küldöttségét. Itt Kálmán Re
zső ig. lelkész üdvözölte a püspököt, 
aki válaszbeszédében további szere
tetteljes együttműködésre biztatta az 
orosházi híveket.

A délutáni istentiszteleten Kálmán 
Rezső ig. lelkész mondott imát a hősi 
halottakért.

Április 5- én az összes iskolák ev. 
tanulói részére volt gyászistentisztelet, 
mert a gyermekek a felavató ünnep
ségen nem jelenhettek meg, ezen 
Horémusz Pál hitoktató lelkész emlé
kezett meg kegyeietes beszédben el
esett testvéreinkről.

Az egész ünnepség szervezése 
Kálmán Rezső ig. lelkész szervező 
és fáradhatatlan munkáját dicséri. Oy.

A te Istenednek nevét 
hiába ne vegyed!

Angolország egyik városában tör
tént. A négylábú ló botlásán felindulva 
istentelenül káromkodik egy kocsis. 
A megbotránkozottak sorából odalép 
egy jobb érzésű ember, az egyre foko
zottabb mértékben szitkozódó kocsis
hoz és komoly, de higgadt szavakkal 
igyekszik meggyőzni, hogy eljárása 
helytelen és rossz szokása másokat 
is láthatóan megbotránkoztat. Taná
csolja azért neki, hogy várjon károm
kodásaival, míg kiér a városon kívül, 
ahol csak Isten hallja, ha már Ö vele 
van baja.

Ráadásul átnyújt neki egy kis 
elbeszélést >A károm kodó im á ja < 
címmel, am it véletlenül éppen m agá
val hozott. A zzal ez is tovább megy.

A kocsis is odébb halad, de az 
érdekes tanács nem megy ki fejéből.

Egy más alkalommal ismét talál
koznak. A kocsis, kinek nyugodt és 
komoly volta nagy kedélyváltozást 
árult el, úgy látszik, valamit kíván 
mondani.

latszik az uccárói, hogy csoda. . .  No, ak
kor csak induljunk. Kati néni Isten meg
áldja. Jól vigyázzon a házra . .  .

Útnak indult végre a kora reggeli fél
homályban a koszogva baktató özvegy és 
a nagyreménvségü, boldogS2Ívű, mezitlábos 
legény fia. Tóth Gyuriék udvarán és kert
jén mentek át a túlsó kertaljára, honnét a 
réti gyalogösvényre vezet az út. Legköze
lebb esik arra a város.

Korán megérkeztek. A vásári állalfel- 
hajtás még csak akkor kezdődött, de Jóska 
és az özvegy mirdjárt hozzáláttak a meg
vásárlandó állatok kiszemléléséhez.

— Nézd, fiam, ez a tehén megfelelne 
nekünk.

— Nem mondhatnám, édes anyám. Meg
termett állat, jól tartotta a gazdája az igaz, 
de fara igen leütött. Sehogyse tetszik ne
kem. Menjünk csak odébb. Ott egy jó 
szemrevalót látok.

Egyikük jobbról, másikuk balról vizs
gálta az állatot, aztán összebújtak suspi- 
tálni.

— Tudja, édes anyám, ez sem tetszik. 
Nincs oly tőgye, amilyent szeretne az em
ber. Mert hát úgy-e, ha már pénzt adunk 
ki, olyant veszünk, hogy a tejesdézsát csor
dultig adja tejjel. Húzódjunk tovább. Majd 
csak ráakadunk a nekünk valóra is.

Erre húzódtak, arra bujkáltak az el
adandó állattömkeleg és embersokaság közt 
s beletelt két teljes óra, mire egy teljesen 
kifogástalan, nagytőgyü, szép tehénre buk
kantak.

— Mit szól hozzá, édes anyám ?
— Ez már teszi. Ilyenre fájétkoztam 

mindig.
— Akkor hát megkérdezzük mi az ára ?
— Csak kérdezd, fiam. Kiváncsi vagyok, 

mennyire tarlják.
— Tán kérdezze meg édes anyám. Az

tán szólok én is az alkuba.
Az özvegy bátortalanul csoszorgott a 

tehén gazdája mellé. Megrándította az atyafi 
kabátja sarkát

— Kérem, édes szomszéd, mennyire 
tartja a tehenét?

— Kétszáznyolcvan az ára, hugom- 
asszony.

— Korona? — kérdé Jóska elszontyo
lodott ábrázattal.

— Mit beszélsz öcsém, koronáról, nem 
vagy te király fi, hogy aranykoronákat ke
resgélj. Magyar ember forintba beszél, ha 
pénzről van szó, tudd meg azt.

— Pedig koronába is sok volna érte. . .  
igen sok! — mondogatta az özvegy leko
nyult fejjel.

A nagy reménységgel indult vásári ki-

Örőmmel kérdezi azért a mi jó 
emberünk, hogy mit óhajt?

Oh I uram — mondja a kocsis — 
emlékszik-e még arra, amit nekem 
tanácsolt, mikor legutóbb találkoz
tunk? Jó tanácsát csak akkor gon
doltam meg igazán, mikor a város 
sorompóját elhagytam és a mezőkre 
értem. Villámcsapásként járta át lel- 
kemet ott az a gondolat, hogy bár 
egyedül vagyok is itt, Isten mégis 
velem van. Remegek, mikor arra 
gondolok, hogy ö  mindig velem volt 
és van s tudja életemben elkövetett 
minden vétkemet. Egyedüllétemben 
eszembe jutottak összes bűneim s 
féltem, hogy haragja tüstént lestíjt.

Abból a kis elbeszélésből azonban, 
amit akkor nekem átadott megtanul
tam s most már hálásan köszönöm 
Istenemnek, hogy a Krisztus érdemé
ért minden vétkem megbocsáttatik. 
Isten megkegyelmez, hogy az Ö utain 
járjak.

A kocsis —  mint későbbi életm ódja 
bebizonyította — igaz és erkölcsös 
keresztyénné lett. Hutflesz Endre.

£

A Luther Naptár további 
fenntartásáról.

A Luther-Naptdr további fenntartásának 
és megszilárdításának érdeke a nagy misz- 
sziójához illő és méltó színvonal, terjede
lem és belső érték megtartása mellett a 
selejtesebb és kisebb terjedelmű naptárak 
egyenlőtlen konkurenciájával szemben arra 
kényszerítette nevezett naptár szerkesztő
jét, hogy az eddigi bizományosokat s álta
lában az ügy barátait felkérje az 1926. évi

rándulás oda lyukadt ki, hogy délutáni 
három órára sem tartott Jóska marhaköte
let a kezében, pedig már tetjes oszladozó- 
ban volt a vásár.

— Hiába, nincs tehenünk egy sem ! 
Szörnyen megdrágult, az szent igaz. Az 
egész dologban leginkább azt nem szere
tem, hogy Kati néni kinevet bennünket! 
— szontyolodott el Jóska pár percre, de 
mindjárt új reménysugár szökellt szivébe.

— Ej, sebaj! Úgy-e édesanyám, majd 
sikerül a vétel a vasvári vásáron. Jövő hé
ten cda megyünk . . .  Hanem, hopp! Áll
junk meg egy pillanatra. Tapogassa meg 
édesanyám a réklijét, hogy nem lopták-e 
el a pénzt?

Nani néni meghökkenve, rossz sejte
lemmel tapogatta magát körül s halottsár
gán nyöszörögte:

— Jaj, ja j! irgalma3 Istenem, nincs 
meg. . .  elveszett. . .  ellopták . . .  Jaj, jaj, 
végünk van!

— Ne rémítsen meg, édes anyám! Jól 
nézze meg: ott kell a pénznek lenni. An
nak nem szabad elveszni!

— Nincs . . .  hiába nincs! Nem találom. 
El sem tudom képzelni, hogyan eshetett 
ki innét, vagy hogyan lophatták ki ? 1

— T á n . . .  tán nem is oda tette.
— De ide tettem . . .  vagy ide akartam
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Luther-Naptár kelendőségének jelentékeny 
mértékben fokozott biztosítására s az e 
célból szükséges előzetes propaganda ér
dekében kiterjedő lelkes belmissziói mun
kára s a jövő évi Luther-Naptár megvéte
lére előre jelentkezők számának lehetőleg f. 
évi április közepéig történő bejelentésére. 
A kitűzött cél ugyanis az, hogy az eddigi 
gazdag tartalom és érték biztosítása, sőt 
további emelése mellett az ára aránylag 
oly olcsó legyen, hogy a sokkal nagyobb 
előállítási költségek mellett is a kisebb ter
jedelmű, értéktelenebb naptárak árával 
szemben e tekintetben észrevehető különb
ség ne legyen. Ehhez pedig legkésőbb ápr. 
hó végéig a szerkesztéségnek okvetlenül 
kell tudni azt, hogy az 1926. évi Luther- 
Naptármk a hanyatlás kikerülésével történő 
olcsóbbá tétele érdekében nyomatható e 
nevezett kiadvány az értékesítés feltétlen 
biztosításával annyi példányban, amennyi 
a kitűzött célhoz szükséges? Mennél na
gyobb lesz ugyanis a kereslet, annál ol
csóbb áron lesz az 1926. évi Luther Naptár 
árusítható. Észrevehető különbséghez azon
ban a vásárlók számának legalább is né
hány ezerrel való gyarapodására lenne 
szükség. A gyarapodást azonban előre kell 
a szerkesztőnek tudni.

Nagyon fontos ebben a mozgalomban 
az, hogy az 1926. évi Luther-Naptárnak 
azok a vevői, akik annak megvételére az 
egyes bizományosoknál f. évi április hó 15-ig, 
illetve pótlólag még kivételesen legkésőbb 
április hó végéig előre jelentkeztek, az illető 
bizományosoknál, (kik a náluk előre Meg
rendelt példányszám összegét a szerkesztő
ségnél a fentebb megjelölt időpontig be
jelentették), az 1926. évi Luther-Napiár-t 
az eredményhez képest megállapítandó bolti 
árnál minden körülmények között ol
csóbb, tehát feltétlenül kedvezményes 
árban  kapják.

A kitűzött cél nem elérhetetlen, ha min-

tenni! . . .  Oh, most jut eszembe, hogy ott
hon hagytam . . .  otthon felejtettem. Be
dugtam öltözés előtt a vánkosok közé.

— Ej, de nagy kő esett le a szívemről, 
édes anyám 1 . . .  Hanem hát nem is tudom 
miért alkudoztunk mi ma annyit! — mo- 
solyodott el Jóska.

— Az én szívemről is leszállt a na
gyobbik teher, fiam. De azért még egy ki
csit aggódom. Az a K ati. . .  az a Kati nem 
a legegyenestbb lélek. Siessünk haza, 
gyermekem.

Szinte rohanva mentek kora reggel a 
vásárra, még jobban igyekeztek most haza
felé. Node érintetlenül előkerült a pénz, 
Kati néni szemeláttára a vánkosok közül.

Kati néni előbb igen csóválta valamiért 
a megaszalódott fejét, majdan a szokott 
gúnyolódáshoz fogott:

— Oh, de megenném azt a jó tányér
nyi tejet!

— Mit mond, Kali néni?
— Szeretném látni azt a megígért jó 

tejet, Jóska öcsém, de úgy látszik elvitte 
a Rába vize.

— Dehogy is vitte, Kati néni — szólt 
Jóska teljes lelkinyugalommal faiatozgatva 
a vásárról megmaradt, száraz kenyeret. — 
Majd meglesz, csak várjunk türelemmel. 
Tudja a jó Isten mit csinál, hogyan intézi 
a szegény ember dolgát. . .  Lássa milyen 
nagy szerencse, hogy nem tudtunk meg
alkudni a vásárban. Mert hát nem volt ott 
a pénzünk: szégyenbe maradiunk volna.. .  
Hát nem jól csinálja a jó isten a mi dol
gunkat, mondja csak, Kati néni ? 1 .. .

HARANQSZÓ.

A törtetők.
Nem győzöm az iramot — nem is akarom. 
Sima, hízelgő nem vagyok.
A léha mulatozás nekem csak unalom, 
Egyszerű voltam, az is maradok.
Ti csak fussatok a hír, dicsőség után, 
Csak ökleljétek egymást a tisztségek utján, 
Hogy szürke nevetek a fellegeket verje 
S a tömeg fölvegye piszkos nyelvére.
Csak tülekedjetek : könyökkel-ököllel,
Vagy cifra, hajlongó, méz-máz beszéddel: 
Keserű lesz gyümölcse!
Azt hiszitek, hogy bámul a tömeg?
Ma bámul, holnap megvet.
S  akit a hír szárnyain ma fölemel 
S  a tisztségek magas polcára helyez el: 
Holnap megunja s a sárba tiporja!
Én ismeretlenül, békén maradok.
Nem bánt a hír, nem a dicsőség,
Mert múló ködfelhö az: dőreség.
Csendben, békében szolgálom az Urat 
S járom nyomdokán az alázat útját.
Bérem itt,’ igaz, lenézés, becsmérlés,
De ott, mert könyben történt a magvetés: 
Lelki: derű, öröm, békesség,
Az Úr szelleme s örök üdvösség.
Lássátok, ez az igaz dicsőség!

MAYER PÁL.

denütt az életbevágó missziót szolgáló lel
kes s z ív  é3 kéz intézi az ügyet. A magunk 
részéről a legmelegebben óhajtunk s az 
evangéliomi megújhodásunk érdekében 
szükségesnek tartunk egy olyan lehetőleg 
egységes és szervezett belmissziói meg
mozdulást, melyben gyülekezeteink, isko
láink s általában a különböző belmissziói 
jellegű egyesületeink és szövetségeink hi
vatásuk érzetében rászánják magukat olyan 
missziós munkára, amelynek elmaradhatat
lan sikerére biztosan számítva április kö
zepéig, illetve pótlólag legkésőbb április 
végéig az egyes gyülekezetekből olyan 
mérvű szilárd alapon számított növekedés
ről, illetve megrendelésről tehetnek jelentést, 
hogy a jelentékenyen (több ezerrel) emelt 
s feltétlenül biztos kelendőségü példány
szám nyomatásával az 1926. évi Luther- 
Naptár gazdag tartalommal szép kiállítás
ban juthasson hivatása szerint a legkülön
bözőbb társadalmi rétegekben a maga egy 
irányban vivő és ébresztő erejével híveink 
kezébe. Ha a célkitűzés csődöt mondana, 
azt halotti bizonyítványnak kellene minősí
tenünk. Ettől pedig óvjon az isten I

A Luther-Naptár terjesztésére újonnan 
vállalkozók a megfelelő nyomtatványokért 
forduljanak a Luther-Naptár szerkesztősé
géhez. Sopron, Paprét 2.

Gazdák figyelmébe!
Legújabb vívmány a kaszagyártás 
terén a »Páva Nemes-acél« véd-, 

jegyű kasza
Egy próbarendelés mindenkit meg fog 
győzni e kaszák kiválóságáról. Jótállás 
minden d a ra b é rt; amennyiben még 
nem felel, három szori kikalapálás 

után is készségesen kicserélt m.
Kapható kizárólag

SALBER KÁROLY kereskedésében 
Szentgotthárdon. r_ 2 0

Kis János emlékezete a soproni 
evangélikus líceumban.

Soproni evangélikus líceumunk f. évi 
március hó 22-én vallásos est keretében 
Kis János emlékezetének áldozott, akinek 
előhívása a múltak ködéből a mai magyar 
böjtben annál is inkább alkalomszerűbb és 
szükségesebb, mert addig magyar feltáma
dásról, annak legparányibb jeleiről nem is 
álmodhatunk, míg az új magyar sűlyedés 
és elmaradottság bajait lelkiismeretűkre 
vevő sok-sok Kis János nem születik. —
A megfelelő hangulatba ringató bevezetésül 
a líceumi vegveskar Oravecz Lajos lie. tanár 
vezetésével II. Rákóczy Ferenc imádságát 
adta elő, mely dallamával, tartalmával, bús 
szivünknek, árva fejünknek, a győzhetetlen 
Kőszálra bizásíval a böjtből a diadal felé 
vezető utat mutatta. Utána Hetvényi Lajos 
liceumi vallástanár megnyitójában azáltal 
kötötte össze a jelent a múlttal és egyen
gette az ösvényt a lelkekben az est közép
pontja felé, hogy utalt a líceum mögött levő 
temetőben nyugvó hamvaknak az új evan
gélikus temetőbe való átvitelére, (melyek 
között a legnagyobb léleknek eszközei 
bizonyára a Kis Jánoséi voltak) és felvetette 
a kérdést, vájjon a mai feladatokra, kivált- 
képen s közelebbről a tervezett Liceumi 
Diákotthonnak, mint az Isten igéjében gyö
kerező lelkiismeret nevelőintézet megalapí
tására vonatkozóan átszállóit-e már a lélek 
is új szivekbe? Ahhoz, hogy a felelet igen 
lehessen, az oroszlánrésszel Németh Sámuel 
liceumi tanár, kiérd, főgimnáziumi igazgató, 
járult hozzá azáltal, hogy Kis Jánosban az 
e körbe váeó régi alapos tanulmányozásai 
és kutatásai fundamentumán sok eredeti
séggel, találó jellemzéssel és világossággal 
sikerült azt az egyéniséget a mai tanuló
ifjúság elé állítania, akire nemzetének a 
sír közelségébe eső sűlyedtságe úgy hatott, 
hogy élete kora ifjúságától aggastyán koráig 
csak két feladatot ismert, amelyek közül 
az egyik az egyéniségében rejlő szellemi 
és erkölcsi lehetőségek kiművelése, a másik 
pedig a kifelé, a közvetlen környezetre, 
majd az egész országra kiterjedő művelő 
hatás volt. Ez a kötelesség pároncsszavát 
előhívó kettős lelki ereje méiy vallásossá
gából fakadt. Ezek a tulajdonságai avatták 
öt már 20 éves diák létére alkotó egyéni
séggé az első magyar nyelvművelő egyesü
let, az iskolai élet szűk köréből, akkor 
jelentőségével kiemelkedő soproni liceumi 
Magyartársaság megalapításának tényével 
es ezek tették ot ferfikorában szépirodalmi 
és egyházi szakadatlan munkálkodásával 
valóban az egész „magyar nemzet nevelöjé“- 
vé. A figyelmet mindvégig lebilincselő és 
érdekes felolvasás a tetőfokát a a végén 
emelkedett, amidőn a jeles szerző találó 
párhuzammal a mai nemzeti sülyedésre 
utalva Kis János jósszavával vigasztalta a 
lelkeket: „a magyarok újjászületnek!“ — 
A hangulathoz illő zeneszóm (Mozart 21 
quaitettje: Andante) után Horváth István 
VII. oszt. tanuló Szőllősy István: „Volt— 
Nincs—Lesz“ c. költeményének etszavaiá- 
sával tett a mai nemzedék fogadást arról, 
hogy a magyar élet fakadásának egyik 
bimbaja gyanánt lesz még új egészséges 
diákélet, lesz. Az Ígéret után az ének szár
nyán a lélek a várt „kies földért“ ismét a 
győzhetetlen kőszálhoz fordult. Ezzel a szép 
ünnep véget ért. Folytatását az elvetett mag 
kikelésében látjuk.

1925. április 19
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K O R K É P E K .

K a rc o la to k  a hétről.
Sir Alfred Bowert választották meg 

London lord majorjává. A megválasz
tott katholikus. A két sheriff, akik 
mellette a világváros ügyeit intézik, 
szintén katholikusok lévén, L o n d o n  
egészen k a th o lik u s  k o r m á n y 
za t a la tt á ll . Erre VII. Henrik óta 
nem volt eset, állapítja meg m e g 
elégedetten  az egyik magyar katho
likus újság. Már most kiváncsiak 
volnánk, hogy vájjon a londoni sajtó, 
a londoni közvélemény is Londonban 
úgy fel van-e háborodva a lord és a 
két sheriff kath. volta és az egész 
kath. kormányzat miatt, mint ahogyan 
Magyarországon igen sok úgynevezett 
„vezér“-egyéniség nem csinál egyebet, 
minthogy vasát naponkint telekiabálja 
az országot: „kívánjuk, hogy a ve
ze tőá llá sokban  is megfelelő szám
ban legyenek képviselve a katholiku
sok“, „mert ez az ország nem Regnum 
Christianum, hanem Regnum Maria- 
num. “

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

A tiszta keresztyén élet főbb akadályai.
Ápr. 20. A restség. Thcssalonika 4 . í—a. 

A nem akarás, amely minden jónak elron- 
tója, sok embernel veszélyezteti a megté
rést, mert sajnos sokan vannak, akik ké
nyelmesebbnek látják az életet ha nem tö
rődnek azzal, hogy mit is parancsol Isten 
s mire intenek az apostolok Jézus Krisztus 
által. Mindinkább gyarapodjatok a keresz- 
tyénségbtn, ez kell, hogy legyen mindnyá
junknak főcélja.

Ápr. 21. A tisztátalanság. I. Thessalo- 
nika 4 .3—5. A műveltség egyik fokmérője 
a tisztaság. A keresztyén élet egyik főkí
vánsága a lelki tisztaság. A rendes ember 
nem tűri a szennyes foltot ruháján s testén. 
Hát a keresztyént r,em bántja az, ha lel
kén folt van? Meg kell tisztítani a lelket 
a bűnnek foltjaitól, mieiött az bele enné 
magát, meg kell fehéríteni azt a Krisztus 
áldozati vérével.

Ápr. 22. Az önzés. Thessalonika 4 . 6—7. 
„Senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa 
az ő atyja fiát.“ Hányán lépik át a mesgyét 
az enyém és tied között ? Hányán akarnak 
és élnek jogtalanul másoknak a keserves 
keresményéből ? Hányán vannak, akik igaz
talan úton (kártya) nyerik el embertársaik
nak pénzét, vagyonát. Vájjon ezek keresz
tyének ? Az önzetlen jó tett kezd ismeret
len fogalom lenni.

Ápr. 23. A könnyelműség. I. Thess. 4.8. 
A legtöbb bűnnek, szenvedésnek forrása a 
könnyelműség. A mai kor embereinek pe
dig ez az egyik legfőbb és legszomorubb 
jellemvonása: nem törődni, sőt megvetni 
minden törvényt és rendeletet s az ember 
szabadságát a szabadosságig fejleszteni. 
A lelki élet terén is ez a szabadosság, Is
ten törvényének megvetése látszik meg sok 
névleges keresztyén életében. Pedig az írás 
int „aki ezeket megveti, Istent veti meg“. 
Minden szabad nekem, de nem minden 
használ.

Apr. 24 A szeretetlenség. I. Thess. 4 . 
» — 10 „Az atyafiui szeretetröl pedig nem is 
szükséges Írnom néktek“, írja az apostol 
a thessalonikaibeiieknek, de nekünk az el
lenkezője szól Ma a szeretet fogalma már 
annyira elhomályosodott a legtöbb ember
nél, hogy ugyancsak szükséges róla be
szélve és azt cselekedve is az embereket 
meggyőzni arról, hogy Krisztus főparancsa 
a szeretet, mozgatója minden jónak és ne
mesnek és hogy enélkül csak olyanok va
gyunk „mint a zengő érc és a pengő cim
balom.

Ápr. 25. A feltűnési vágy. 1. Thess. 4 11. 
„Csendes életet folytassatok, saját dolgai
toknak utána lássatok I“ Talán soha sem 
éltek az emberek olyan hangos lármás éle
tet mint most. Kevés kivétellel arra töre
kednek, hogy nagyhangú beszéd feltűnő 
viselkedés által felhívják embertársaik fi
gyelmét s így tudjanak az őket bámuiók 
fölé kerekedve magas positiókat elfoglalni. 
A hivatást elhanyagolni, esetleg mellék- 
foglalkozássá tenni s a kínálkozó eszközö
ket megragadva, sokszor a vállalt kötele
zettséggel szembeszállva, meggazdagodni 
igyekezni: ez ma időszerű.

Ápr. 26. A tisztességtelen viselkedés. 1. 
Thess. 4.13. Keresztyennek, Krisztus kö
vetőjének vallód magád és nem tudod meg
érteni azt, hogy tisztességtelen viselkedé
seddel épen azt bizonyítod, hogy nem a 
Krisztusnak vagy a követője. Vájjon lehet-e 
a káromkodó, részeges, parázna életet foly
tató egyént keresztyénnek mondani ? Nem! 
S ha nem, miért nem igyekeznek az em
berek ezeket a bűnöket elnagyni ? Megalku
vásnak helye nincsen, vagy-vagy. Vagy a 
Krisztust követed és úgyis viselkedsz mint 
egy keresztyénnek kell, vagy a sátánt kö
veted, de akkor ne valid magad keresz
tyénnek.

H E T I  K R Ó N I K A .
A m agyar politikát a fővárosi válasz

tások izgatják még mindig. A. szociálde
mokrata pártban szakadás állott be. — 
Győrött Németh Károlyt választották meg 
képviselővé. — Miként a Sopronvármegye 
írja, Zita királyné Schey péterfai polgár
nak, aki a királyt szombathelyi útja aurái
méból Szombathelyre vitte, s akii a király 
akkor nemesített és bárói címet adomá
nyozott neki, Ottó nevében aláírta a ne
mesi levelet és kiadta báró Scheynek.

A szerb királyt állítólag még ebben az 
évben meg fogják koronázni és pedik Üsz- 
kövben és Zágrábban.

A bolgár hadsereg létszámát erősen 
felemelték.

Az osztrák legitimisták néppárttá ala
kulnak át és felveszik a harcot úgy a szo
ciáldemokraták, mint a keresztényszocia
listák ellen

Németországban a jobboldali biok 
Hindenburgot áhította fel elnökjelöltnek.

A belga választások eredménye: a ka
marának 187 tagja lett, akik közül 78 ka
tholikus, 77 szociálista, 24 radikális, 5 fla- 
mant, 2 kommunista és 1 plrtonkivüli.

A francia kormány törvényjavaslatot 
fogadott él, amely a nőknek aktív többségi 
választójogot ad. — Az elnök Briandot 
bízta meg az új kormányalakítással.

Az angol nemzet képviseletében Balfour 
lord vett részt a palesztinai zsidó egyetem 
megnyitásán.

Amerika sürgeti a francia adósságok 
megfizetését.

Indiában enyhült a feszültség az an
golok és a nacionalisták között.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i életből.
Mennyi pénzt szabad kivinni ? 

A pénzügyminiszter rendeletet adott 
ki, melynek értelmében a következő 
pénzösszegeket lehet kivinni engedély 
nélkül: 201)0 francia és belga frank, 
1000 svájci frank, 3000 cseh korona, 
5000 druhma, 6000 dinár, 10000 leva, 
600 osztrák siiling, 500 lengyel zloti, 
400 járadék márka, török lira, 100 
dollár, 20 font sterling, végül 7 millió 
magyar korona,

H A R A N G S Z Ó .

Quasimodogeniti.
Ev. Ján. 20.19—23.

Boldogok a békességre igyekezők, boldo
gok, akiknek szívében isteni béke, benső 
megnyugvás, gyermeki bizalom honol és ezt 
sem öröm, sem bánat, sem élet, sem halál 
megdönteni nem képes. Kétszeresen boldog, 
aki ezt a békességet a földön terjeszteni 
meg nem fárad. Ez a gondolat ju t kifeje
zésre a fenti szent igékben is: „Békesség 
néktek /“

Kapi Béla püspök a nagyhéten minden 
este a templomot zsúfolásig megtöltő hall
gatóság előtt sorozatos előadást tartott 
Krisztus tragédiája címen. Szólott Judásról, 
Péterről, Jánosról, Máriáról és végül Nagy
pénteken Jézusról.

„ B E V I S S Z Ü K  Ü Z L E T É B E  A VEVŐKET! “
cím alatt megjelent könyvecske a modern és praktikus reklámot tárgyalja. Megmutatja a 
a hirdetőnek a helyes útat, miként lehet csekély költséggel nagy és új vevőkre szert tenni.

Ingyen és bérmentve küldi széjjel ezt az értékes könyvet minden komoly érdeklődőnek: RUDOLF 
MOSSE hirdetési iroda központja, BUDAPEST, VI., Podmaniczky ucca 49. j_3
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Anna főhercegasszony a budai evang. 
nőegyletben. A budai Mária Dorottya ev. 
nőegylet szeretet vendégséget rendezett, 
amelyen résztvett Anna főhercegnő is, akit 
a nőegylet nevében dr. Varsányi Mátyás 
üdvözölt. A szeretetvendégséget a lelkész 
imája és az egybegyü tek „Erős várunk“ 
himnusszá vezette be. Művészi programm- 
pontjaikkal közreműködtek: Trautmann
Ilonka, Schumacher Ousztika, Vidosfalvy, 
Neugebauer Vilmos kir. tanácsos. Neuge- 
bauer V. előadásához maga a főherceg
asszony meleg kézszorítással srivbőlfakadó 
szavakkal gratulált. A szeretetvendégséget 
dr. Zolnay Jenő zongorajátéka fejezte be. 
A főhercegasszony Bolza grófnő palota
hölgy társaságában 8 órakor távozott e'. 
Így közel két óráig tartózkodott a budai 
evangélikus nők társaságában.

Sárvár. A leányegylet március 15-én 
ünnepélyt rendezett az iskola termében. 
Az ünnepi beszédet Varga József lelkész 
tartotta. A leányegylet tagjai szavalataikkal 
emelték az ünnepély fényét

Virágvasárnapján lebilincselő vallásos 
estély volt a templomban. Közének és ima 
után a megnyitót Varga József lelkész mon
dotta. Asbóth Lajos theológus hatásos sza
valata, a leányegyesület szép éneke után 
Jánossy Gábor árvaszéki elnök, a szombat
helyi protestánskör elnöke tartott hatalmas, 
szíveí-lelket lebilincselő előadást A pro
testáns öntudat és a magyar integritás cí
men. Varga Erzsébet gimn. tanuló kedves 
szavalata, majd Török Imre Lajos művészi 
hegedű-szólója után Kovács István vallás
tanár beszélt A magyarság és a protestán- 
tizmus tragikus küzdelméről rendkívül nagy 
ha'ással. Záróbeszéd, ima és közénekkel 
végződött a minden tekintetben épületes 
böjti estély.

Nemesszalók. Egy vallása jövőjéért 
aggódó nemesszalóki evangélikus a követ
kezőket írja lapunknak: Folyó hó 4-én és
5-én egyházközségünk azon ritka szeren
csében részesült, hogy a veszprémi egyház
megye belmissziói egyesületének társelnökei 
Szenthe Károly nyug. postafelügyelő és 
Hering János veszprémi lelkész vallásos 
estélyt tartottak. Kifejezhetetlen az a hatás, 
melyet szívhez szóló, gyöngynél ékesebb 
és drágább, a nép felfogásához mért érté
kes előadásaikkal értek el, a szintén vesze
delmesen túlzsúfolt templomban. Isten vég
telen szeretete és kegyelme legyen még 
nagyon-nagyon soká áldásdús igaz keresz
tyén munkásságukon. A legnagyobb elis
merés is kevés nagy horderejű munkájukért.

A csöngei ev. gyülekezet f. évi márc.
29-én tartott közgyűlésén Horváth Ernőt 
felügyelőjévé, dr. Östffy Lajos ny. főispánt 
és Sutter Edét egyhangúlag egyháztanács
tagokká választotta.

A budapesti fasori evang. templomnak 
második és harmadik harangját ápr. 5-én 
adta át magasztos rendeltetésüknek Brosch- 
kó G. Adolf esperes, mely alkalommal az 
ünnepi beszédet Kemény Lajos mondotta.

Naeter Elza operaénekesnő szólót énekelt 
orgonakíséret mellett. Dr. Raffay Sándor 
püspök pedig imádkozott és áldotta meg 
a gyülekezetét. A harangavatási ünnepély 
a Himnusszal nyert befejezést. A három 
harang szeretet, ima, munka megszemélye
sítője kíván lenni.

Az uraiújfalui evang. gyülekezet virág
vasárnap tartotta a szokásos böjti ünne
pélyét a következő m űsorral: 1. a 357.1-2. 
közének után Sztrókay Dániel s. lelkész 
oltári imát mondott. 2. Az első ibolya. 
Csengey G.-tól, szavalta Németh Anna. 3. 
Jézus napjaid eljöttek . . . Énekelte az ifjú
sági énekkar Rózsa Lajos tanító vezetésé
vel. 4. A harminc pénz. Szász B.-tól, sza
valta Balogh János. 5 „Nők a Krisztus lá
bainál“ címen tartott lélekemelő felolvasást 
Rónai B. Gyula lelkész. 6. Jézus imája. 
Béry Gy.-tól, szavalta Nagy Ida. 7. Feljebb 
emeljetek . . .  Énekelte az ifjúsági énekkar.
8. Corona Christi. Váradi A.-tói, szavalta 
Szabó Sándor. 9. Ima, mondotta a s. leik., 
mely után a 357. ének 7. versével fejező
dött be a szép számú hallgatóság előtt 
megtartott ünnepély. Az offertórium a Du
nántúli Luther-Szövetség javára 109 ezer 
koronát eredményezett.

Lelkészi konferencia. Április 28—30-ig 
3 napos egyetemes lelkészi konferencia 
lesz Budapesten.

Róth Kálmán k itüntetése. Róth Kál
mán uraiújfalui igazgató-tanítót, a vasi kö
zép egyházmegye tanító-egyesületének el
nökét, az Akadémia a Wodiáner-dijjal tün
tette ki.

Leikészbeiktatás Beleden. Lélekemelő 
ünnepség keretében folyt le folyó hó 5-én 
Beledben Puskás Jenő volt püspöki titkár 
beledi lelkész beiktatása. A beiktatást Kapi 
Béla püspök végezte, akit a gyülekezet 
színe-java fogadta a vasúti állomáson. 30 
tagból álló bandérium kísérte a püspököt 
a templomig, ahol a beiktatandó új lelkész 
fogadta, mint gyermek az édes atyját. Ugyan
csak a templom előtt üdvözölte Kapi püs
pököt Kiss Margit, a beledi evang. leány
egyesület elnöknője. A virágvasárnapi be
iktatás megható menettel vette kezdetét. 
Molnár Béla földbirtokos, a gyülekezet volt 
felügyelője házából indult el a menet élén 
az összgyülekezet gondnokaival és presbi
tereivel, valamint a helyi tűzoltó-egylet 
csapatával. A zsúfolásig megtelt templom
ban egy szív és egy lélek volt minden ün
neplő. A beiktatást végző püspök szavai, 
valamint az új pásztor beköszöntője köny- 
nyeket csalt a szemekbe. Az új lelkészt a 
helyi r. kath. gyülekezet üdvözölte élén a 
gyülekezet melegszívű és apostoli lelkületű 
plébánosával. Az izraelita hitközség, a po
litikai község, a kaszinó-egylet, a sport
egylet, a két egyház ifjúsági egyesülete és 
a gyülekezet iögondnoka. Az ünnepséget 
társasebéd követte, melyen nagyszámú kö
zönség vett részt. A lelkészt megáldották 
Herints Lajos esperes, László Miklós vallás
tanár, Mikolás Kálmán szilsárkányi lelkész

és Magassy Sándor püspöki s. lelkész. A 
beiktató beszéd aiapigéje: Luk. IX. 1—6. 
Az új lelkész beszédének alapigéje: Jere
miás I. 4—12.

Sajtónap, Az evangélikus egyház a szo
kásos sajtónapot április 26-án tartja. A 
sajtónap alkalmából áldozzunk készséggel 
a Harangszó fenntartására és terjesztésére.

A soproni evang. tanítóképző Inté
z e t Kapi Gyula belmissziói ifjuáági egye
sülete március 31-én vallásos estélyt tar
tott. Az estély közénekkel kezdődött, majd 
Borbély E. V. é. n. szavalt, mely után Kapi 
„Miatyánk“ cimü koráinak szólóját Gabnai
F. I. é. n. énekelte. Magyar zsoltárköltők
ről dr. Kovács Sándor egyetemi lanár tar
tott előadást. Glatz orgonajátéka, Hoffmann 
szavalata után közénekkel nyert befejezést 
a minden tekintetben áhítatot keltő, hit
mélyítő, az evangéliomi öntudatot erősítő 
estély.

Evangélikus nap Keszthelyen. Ked
ves, bensőséges ünnepet ült a keszthelyi 
kis ev. fiókegyház márc. 25-én abból az 
alkalomból, hogy a zalai egyházmegye 
esperese: Fenyves Ede mer.cshelyi lelkész 
egyházlátogatást tartott. A nagy szeretettel 
várt esperes 24-én érkezett Novák Elek 
kővágóőrsi lelkész, Schmiedt Jenő kővágó
őrsi egyházfelügyelő és Ziennann Lajos 
kővágóőrsi tanító kíséretében a keszthelyi 
állomásra, hol a fiókegyház vezetősége 
részéről meleg fogadtatásban részesültek.
D. u. 4 órakor megvizsgálta az egyházláto
gató esperes a hitoktatást, melyet Reichert 
Gyula ny. lelkész, megbízott hitoktató és 
lelkészhelyettes végez, fáradtságot nem 
ismerő buzgósággal. Este a fehéraszíainál 
gyűlt össze Keszthely protestáns társadal
m a: az evangélikus és református hivek, 
hogy a testvéri együttérzést ezzel is ki
fejezzék és a magánbeszélgetés keretében 
informálják egyházunk jövőjére vonatkozó 
óhajaikról a körükben időző esperest és 
egyházmegyei felügyelőt, dr. Berzsenyi 
Jenőt.

Márc. 25-én d. e. 10 órakor volt az 
egyházlátogató istentisztelet, melyen az ol
tári imát Novák Elek kővágőőrsi lelkész 
(ki Keszthelynek is leikésze) mondotta, az 
ünnepi beszédet Fenyves Ede esperes tar
totta. A hívek mély megilletődássel hallgat
ták az esperes szívhez szóló intéseit. Az 
istentisztelet után megtartott közgyűlésen 
a szokásos kérdőpontok letárgyalása után 
az egyházuk jobb jövője után sóvárgó hívek 
2 nagy horderejű javaslattal állottak elő. 
Az egyikben kérik az egyházi feisőbbséget, 
hogy Keszthely székhellyel állandó jellegű 
missziói segédlelkészi állást szervezzen a 
kővágóörsi lelkész ellenőrzése mellett, a 
másodikban pedig a temlomépítés költség- 
vetését és tervrajzát mutatták be, melynek 
keresztülviteléhez a felsőbbség anyagi és 
erkölcsi támogatását kérik. Körültekintő, 
alapos megvitatás után mindkét kérést az 
egyházkerülethez felterjeszteni határozta a 
közgyűlés. A rendezett vallásos ünnepélye

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

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 6—20
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közreműködtek: Ziermann Lajos, Novák 
Elek lelkész. Fáber Sándor tanár, egyház
felügyelő, Oppel Vilma, Balázs Erzsébet, 
Szeles Jánosné, Fenyves Ede esperes, 
Schrantz Dezső, Rábel László, Fejér Mici, 
Balázs Zsigmondné. Nagy Lajos szentantal- 
fai lelkész saját szerzeményű költeményeit 
adta elő. A szép ünnepély a Himnusz el- 
éneklésével ért véget.

Ajándékok az Úr házának. A csánigi 
nőegvlet egy, a tagjai által készített gyö
nyörű szószék- és oltárteritőt ajándékozott 
a közös gyülekezet templomának a harang
avatás alkalmából. A répcelaki nöegylet 
Nagypéntek ünnepére fekete oltár- és szó
székterítővei, illetve teljes gyászdrapériával 
szerelte fel a templom oltárát és szószékét. 
Ízléses, szép munka. — Stauffer Ernőné, 
rlaki úrnő, ugyancsak egy művészi kivitelű 
szép oltár- és szószékterftőt, valamint szent- 
edénytakarót ajándékozott.

Özv. Bakos Istvánná csánigi, Szalay 
Sándor répcelaki hívünk és neje 4—4 szál 
hatalmas oltárgyertyával áldoztak az Úr 
oltárán. Vörös Sámuelné rlaki, Stauffer 
Ernőné, özv. Bárdossy Károlyné rlaki híve
ink 52—52 drb. csillárgyertyát, özv. Tóth 
Sándorné szül. .Kiss Rozália rlaki hívünk 
egy dollárt (c. illárgyertya vételére) ajándé
koztak a nagy ünnepek, illetve a hetenként 
tartani szokott biblia-e3ték alkalmain való 
használatra. — Isten áldása legyen a kegyes 
adakozókon s tegye példájukat vonzóvá 
mindenekre 1

Szentgotthárd. Husvét vasárnapján este 
a templomban estélyt rendeztek, amelyen 
Jánossy Gábor Vas vármégye árvaszéki 
elnöke, a szombathelyi protestáns kör el
nöke, egyházunknak e kiváló világi papja 
tartott szivbemarkoló biblikus előadást: A 
magyar feltámadásról. Az estélyen Ajkay 
Jenőné Heine Fülöp orgonamüvész kísére
tében gyönyörű szólóénekével, az egyházi 
vegyeskar pedig Berger Lajos segédlelkész 
vezetésével szép karénekével működtek 
közre. Sokoray Miklós theol. hallgató hatá
sos szavalata és a gyermekkar megható 
éneke után imával és a Himnusszal ért 
véget az áldott húsvéti est.

Konfirmációi em léklapok. A legszebb 
emlékek egyike az embernek a múltból, 
boldog gyermekkorából: a konfirmációi 
emléklap. A Luther-Társaság új, gyönyörű 
konfirmációi emléklapjai Tábor János festő
művész tervezetében elkészültek s már 
kaphatók magyar, német, tót nyelvű szö
veggel. Egy példány ára famentes kartonra 
10 ezer, műnyomó kartonra 15 ezer korona.

A megrendelések a Luther-Társaság 
főtitkárához Budapest, V., Hold-ucca 21. 
intézendök.

Székesfehérvárott az evangélikus nő
egylet 50 éves jubileumának évébe lépett, 
melynek bevezetéseképen március 18-án, 
a nöegylet megalakulását előkészítő össze
jövetel évfordulója napján a gyülekezeti 
biblia-körök bevonásával szélesebbkörű 
templomi biblia-óra volt. A biblia-órán dr. 
Csengődy Lajos csákvári lelkész beszélt: 
„A hit erejéről“ Római 1. 1. n. alapján. —

HARANÜSZÓ.

Április 6-án Johnson Gisle norvég missziói 
lelkész volt a nöegylet vendége, aki „ítélet 
eleveneken és holtakon' cimmel tartott 
mélyenjáró előadást a vármegyeház nagy
termében a város intelligenciája számára. 
Kifejtette az Ítélet történésének állandó és 
feltartóztathatatlan folyamatát, amint ezt 
maga a lélek végrehajtja magán kényszerű 
törvények alapján. A komor háttérből azon
ban mégis az Ítélet evangéliumát ragyog
hatta ki, amely győzedelmes zárótételével 
sajátjává lehet mindazoknak, kik a Názáreti 
Jézust gyakorlatilag elfogadják. Egy gyöngy
sor folytatása volt Johnson úrtól ez az elő
adás: az alázatosság, a munka, a megha- 
lás evangéliumáról hazánkban tartott és 
magyar nyelven is megjelent nagybecsű 
előadásai nyomán.

Igazgatói kinevezések. Kapi Béla püs
pök Koczor Márton alsósági és Ludwán 
János nagysimonyi tanítókat népnevelő 
munkájuk elismeréséül igazgatói címmel 
tüntette ki.

Hidas. A német- és ráchidasi gyüleke
zetek április 2-án és 3-án sikerült vallásos 
estélyt rendeztek. Péter Sándor kismányoki 
lelkész elmélyedő írásmagyarázataival kez
dődtek ezek az estélyek, amelyeken az elő
adást Stráner Vilmos kaposszekcsői lelkész 
tartotta, „A csuda“, Mi és a Krisztus* c. 
alatt. Mindkét estély műsorát kiegészítették 
Schöll Márta szép szavalata, a német- és 
ráchidasi iskolás növendékek sikerült sza
valataik, a némethidasi férfikar és a rác
hidasi vegyeskar gyönyörű énekszámai. Az 
estélyek Polster Gyula s. lelkész imájával 
értek véget.

Hántán ez évben 12 gyermek részesült 
konfirmációi oktatásban, akiknek vizsgája 
március hó 29 én, ünnepélye és úrvacso
rával való élése régi szokás szerint április 
hó 5-én volt.

Vásárosfalu. Az elmúlt tél folyamán 
hetenként két ízben tartattak ifjúsági isme
retterjesztő előadások. Az ádventi időszak
ban két vallásos estély, karácsonykor a 
nöegylet közel 409 ezer koronás hozzájá
rulásával és egyéb adományok felhaszná
lásával az iskolában karácsonyfa-ünnepély 
volt, amelyen kedves ünnepség keretében 
az összes tanulók megajándékoztattak. Meg
ünnepelte a gyülekezet Jókai Mór születé
sének centennáriumát és március 15-két is. 
Minden alkalommal zsúfolásig megtelt az 
iskola, a közönség gyönyörködve, majd 
meghatva hallgatta a szépen előadott ének
számokat, szavalatokat és az előadott al
kalmi színdarabokat és ismertető előadá
sokat. Minden alkalommal offertórium volt, 
amely jótékony célra használtatik fel.

Nemescsóban március 29-én vallásos 
est volt. Közének és ima után ifj. Sztrokay 
Gyula szólóéneke s Boros István szavalata 
hangzott el. A gyermekek énekére Prácser 
Karolin szavalata s a lelkész előadása kö
vetkezett, majd a dalárda énekelte el Kapi 
Gyula két szerzeményét Badics Ádám tanító 
vezetésével. Ez énekek előtt és után Ber- 
náth István és Sztrokay Ilona szavalt. Záró
beszédet mondott Weöres István kormány
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főtanácsos, gyülekezeti felügyelő. A tanul
ságos és kedves est imával s a Himnusz- 
szál ért véget.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Prekm urje. A Murszka-Szobotai ev. nő
egylet Jókai emlékünnepélyt rendezett, mely 
alkalommal a felolvasást Nemecz Jánosné, 
a nőegylet pénztárosa tartotta. — A jugo
szláv kormány Prekmurjében három ön
álló evangélikus hitoktatói állást szervezett.

Németország. A szabadgondolkozásuak 
és a kommunisták erős propagandát foly
tatnak a vallásnélkőli oktatás keresztülvi
telére. Hogy aláírásokat gyűjtenek s ezek 
nyomán a parlamenthez akarnak fordulni 
oly törvény hozatala végett, mely végered
ményében a vallásoktatást teljesen kikü
szöböli az iskolából, az még hagyján, de 
propagandájukkal magukat a tanulókat is 
felkeresik és azon iparkodnak, hogy min
den iskolában az anarchizmusnak egy-egy 
fészkét rakhassák le. Evvel a néprontó 
áramlattal szemben a szülők birodalmi 
szövetsége keresztyénies értelemben igyek
szik az iskolát befolyásolni.

A németországi hadseregbeli és hadi
tengerészeti lelkészek szép jelét mutatták 
feladatuk magasztos felfogásáról. Március 
hó elején Berlinben összejöttek úgy a pro
testáns, mint a róm. kalh. lelkészek és 
közösen tanácskoztak a katonák lelki gon
dozásának minél praktikusabb és minél 
célszerűbb keresztülviteléről.

Nürnberg f. évi március hó 14-én ün
nepelte a reformáció 400 éves jubileumát,
t. i annak az évfordulóját, hogy a város 
falai közölt a tiszta evangélium hirdetése 
megkezdődöd. Résztvett azon a városi ta
nács a polgármesterrel az élén és a bajor 
föegyházi tanács, úgyhogy az ünnepély 
egészen országos jelentőséget nyert.

Oroszország. E napokban érkezett 
Strojeff egyetemi tanár Oroszországból 
Berlinbe és ott előadást tariott a mostani 
orosz viszonyokról. Szomorú képet rajzolt. 
Különösen az intuliekiuellek állapota igen 
szomorú. Müveit embert, mint szociális ér
telemben vett megbízhatatlan elemet, a 
kommunista kormány Szibériába depor
tálja. Az egyetemi tanárnak valóságos éh
bért adnak. Neki 32 rubelt, valami 70 ko
ronát fizettek havonként. Hogy elmenekül
hessen kénytelen volt könyvtárát, mely 
legalább 50 000 rubelt ért, 600 rubelért 
eladni s azt is még jól adta el, mert hiszen 
most Oroszországban úgy sem vesz senki 
sem könyvet inkább kenyeret.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Lagler József ráchidasi kán- 

tortanito eljegyezte Coriáry István kismá
nyoki tanító leányát, Mariskát.

Dr. Kerecsényi Dezső pápai ref. kollé
gium tanára eljegyezte Mikola Emíliát Pé- 
terhegyröl.

Erzsébet Királyné szálló Budapest, IV., Egyetem-utca 5. és 7.
Elsőrendű polgári szálló, a Belváros központján. 1 ágyas szoba 38 ezertől, 2 ágyas 50 ezertől.

Pensio 115 ezer koronától. Elismert jó étterem és kávéház.

Családok találkozóhelye. 6-6 Szabó Imre, szállodás.
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Halálozás. Guóthfalvi Guóth István ny. 
kir. Ítélőtáblái bíró hosszas kínos betegség 
után április 2-án elhalt. A megboldogultat 
Télre szállították és április 5-én a téti csa
ládi sírboltba helyezték örök nyugalomra.

Áldás emlékére 1
Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, 

hogy a legjobb férj, a szerető apa és nagy
apa, Sándor Ferenc, f. hó 4-én, rövid kinos 
szenvedés után, életének 65-ik, boldog há
zasságának 35-ik évében jobblétre szen- 
deriüt.

A boldogult hült hamvait f. hó 6 án az 
ág. hitv. evang. egyház szertartása szerint 
a körmendi temetőbe őrök nyugalomra 
helyeztük.

Körmend, 1925. évi április hó 5-én.
Özv. Sándor Ferencné szül. Sándor 

Julianna neje. Németh Gyula, Molnár Lajos 
vői. Németh Gyuláné szül. Sándor Katalin, 
Molnár Lajosné szül. Sándor Erzsébet gyer
mekei. Németh Ilona, Németh Katica, Mol
nár Erzsiké unokái

„Boldogok a halottak, akik az Úrban 
halnak meg!“

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, 
hogy a szeretett apa, nagyapa, dédapa és 
testvér Krenner Pál ügyved, munkás éle
tének 78-ik évében április hó 12-én éjjel, 
rövid szenvedés után az Urban csendesen 
elhunyt. A megboldogult fö di porait ápri
lis hó 14 én kedden délután 3 órakor he
lyeztük el a vasvári temetőben lévő családi 
sírboltba az ág. hitv. evang. egyház szer
tartása szerint örök nyugalomra. Áldás és 
béke poraira! Vasvár, 1925. április 13-án. 
Ama nemes harcot én megharcoltam, Fu
tásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. 
(II. Timót. IV. 7 )  Özv. dr. Esső Imréné 
szül. Krenner Irén, Kovács Gyű áné szül. 
Krenner Etelka, Krenner Jenó, dr. Rásó 
Béláné szül. Krenner Margit gyermekei. 
Kovács Gyula, dr. Rásó Béla vejei. Dr. 
Esső Sándor, Töpler Károlyné szül. Esső 
Irén, Müller Dénesné szül. Esső Erzsébet, 
Esső Mária, Kovács László, Kovács Andor, 
Kovács Pál, Kovács Bertalan, Krenner 
Amália, Krenner Jenő, Rásó Mihály, Rásó 
Marót unokái Töpler Irén, Töpler Károly, 
Esső Zsuzsika dédunokái. Krenner György 
testvére.

Ú J D O N S Á G O K .

Kilencszázötvennyolcezer lakója van 
Budapestnek. A székesfőváros statisztikai 
hivatalának kimutatása szerint Budapestnek 
958 084 lakója van. Ezekből Budán 212 299, 
Pesten 745.785 lakik. Az épületek száma 
20 020. A főváros lakosságának száma 1910 
végén 880.371, 1920 végén pedig 928.996 
volt. Legnépesebb a hetedik kerület 176.407, 
legnáptelenebb a negyedik kerület 29836 
lakóval.

Az apa és leánya tragédiája. Horváth 
József hegykői lakos vasszögbe lépett, vér
mérgezést kapott s mert későn vitték kór
házba, meghalt. Temetésére eljött 14 éves 
leánya is, aki Hidegségen szolgált, mikor 
a temetésről hazament, a kiscenki állomá
son megint erőt vett rajta a fájdalom, siró 
görcs fogta el, elájult s azóta is alig tud 
beszélni.

Ötvenéves a  népnevelők nyugdíjin
tézete. A nemzet hálája 1875 május 3 án 
alkotta meg az 1875: XXXil. t.-c.-kel a ta
nárok és tanítók nyugdíjintézetét. A hatal
mas kultúrintézmény sok viszontagságon 
ment keresztül, gyakran megbénította te
vékenységét az érzéketlenség és hogy mé

gis megmaradt, az nagyrészben Geszler 
Jenő miniszteri tanácsosnak, az intézet je
lenlegi vezetőjének érdeme.

M egölte a leves. Varga József kőhidai 
fegyőr három éves leánya evés közben 
magára rántotta a forró levessel telt leve- 
ses tányért, a forró leves a gyereken olyan 
súlyos égési sebeket okozott, hogy sérülé
sébe belehalt.

Ébredő lelkilstneret. A főkapitánysá
gon jelentkezett Balogh József 28 éves 
bányamunkás és kérte a rendőrtisztviselö- 
kef, hogy zárják őt be, mert nem bírja to
vább viselni tíz év óta elkövetett bűneinek 
súlyát.

Ahol egy nap a la tt huszonkilencen 
váltak el. Nagyváradon 39 válópört tűzött 
ki tárgyalásra Üdrescu járásbiró. A kitűzött 
válópörök közül 29 válópörben a biróság 
jogerősen kimondotta a válást

Kismarton lesz Burgenland fővárosa. 
Burgenland fővárosának kérdése eddig vi
tás volt. Sokan azt szerették volna, ha Sa
vanyúkút lenne, de az illetékes tényezők 
most elhatározták, hogy Kismartont teszik 
meg fővárosnak.

M. Á. V. menetdíjkedvezménye. Ün
nepélyes keretek közölt nyitják meg e hét 
végén a Budapesti Nemzetközi Vásárt, 
mely a beérkezett jelentések szerint óriási 
méretűnek Ígérkezik, annál is inkább, mert 
látogatottsága úgy a bel-, mint külföldről 
a Magyar Királyi Államvasutak 50°/o me
netdíj kedvezménye folytán biztosíttatott. 
Felhívni kívánjuk a vásárra felutazó közön
ségének figyelmét azon körülményre, hogy 
budapesti tartózkodása alkalmával tekintse 
meg a világhírnévnek örvendő Seniler J. 
cég Bécsi ucca 7. és Koronaherceg ucca
9. szám alatti kiállítás számba menő kira
katait, melyek hű képét adják az ezidei 
tavaszi és nyári szezon szövetkülönleges
ségeinek. A kiállított kelméket a Seniler J. 
cég londoni üzleíháza importálta, s azok 
kitűnő minősége és mérsékelt ára bizony
ságot nyújt a cég 75 esztendős múltra visz- 
szatekir tö üzleti szellemére. Állandó kiáru
sításra kerülnek az óriási forgalom folytan 
felhalmozódott minden méretű maradékok 
a legalacsonyabb árakon.

A legnagyobb pénztárca is kiürül, ha 
a reklámot nem .célszerűen alkalmazzuk. 
Olyan lapokban hirdessünk, hol az ered
mény kézenfekvő, mert igy a hirdetésre 
kiadott összeg sokszorosan megtérül. A 
világszerte előnyösen ismert Rudol Mosse 
hirdetési iroda kiadásában most jelent meg 
a „Bevisszük üzletébe a vevőket !„ című 
vaskos füzet, melyben a magyar hirdető 
közönséget egy egészen új, hasznothozó 
reklámmódozattal ismerteti meg. Olyan elő
nyös és szembeötlően olcsó megyei és or
szágos reklámot mutat be, melynek nagy 
eredménye rövid pár nap alatt már észlel
hető. A legkisebb vidéki kereskedő, iparos, 
gyáros vagy vállalkozó részére is értékes 
es elmulaszthatatlan, hogy igénybe ne ve
gye ezen előnyös csoportajánlatot. Minden 
komoly érdeklődőnen kívánságra ingyen és 
bérmentve megküldi a „Bevisszük üzletébe 
a vevőket 1“ című munkát a R U D O L F  
M O S S E  hirdetési iroda központja, Buda
pest, VI., Podmaniczky ucca 49.

100 millió koronát sorsol ki május
30-án Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az Uj Idők, fennállásának 30. écfor- 
du.ója alkalmával olvasói között. A sors
játék feltételeit közli az Uj idők húsvéti 
száma, amelyben folytatódnak Csathó Kál
mán és Ludwig Wolff érdekes regényei. 
Közli a lap azonkívül Herczeg Ferenc és

Rákosi Jenő, Terescsényi György, Pékár 
Gyula, Nyáry Andor és Péter Robinson 
elbeszéléseit, Oscar Wilde legendáját, Ko- 
sáryné Réz Lola, Falu Tamás és Gács 
Demeter verseit, mindenre kiterjeszkedö 
nagyszabású divatbeszámolót, sok művészi 
és időszerű képet és a lap rendkívül nép
szerű rovatait, a szerkesztői üzeneteket 
és a szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési 
ára negyedévre 80 000 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadó- 
hivatal Budapest VL, Andrássy-út 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folytatódik. Az egyik Szederkényi 
Anna: „Márika“, a másik Keleti M árton: 
„Leányvár“. E regényeken kívül mulattató, 
tanulságos és érdekes olvasmányok, szebb
nél szebb képek egész kincsesházát találja 
meg az olvasó a lapban. Minden előfizető, 
aki 50 000 koronával fizet elő V* évre, A 
Magyar Leányok-on kívül három kiváló szép 
kiállítású ifjúsági regényt kap. Előfizetési 
ára negyedévre 30 000 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingven küld a kiadóhiva
tal Budapest, VI., Andrássyut 16.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küid a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Fslelfe uorkeiztő és kiadó: CZIPOTT GÉZA 
HseitKOtthArd. Varwáni«e*yo. 

Sserkesztőt&rs: NÉMETH KABOLY. 
Kéziratokat nem adunk viasza.

Teljesen egyedül álló nyugdíjas tanító
nő olyan 30—40 év körüli szelidlelkületü, 
megbízható, otthont és tisztaságot szerető 
egészséges hajadont vagy özvegy (nem el
vált) nőt óhajt maga mellé venni, aki a 
főzésén kivül minden egyéb házi teendőt 
teljesen maga végez. Ajánlkozás a fizetési 
igény megjelölésével és a családi állapot 
feltárásával a győri evangélikus elemi is
kola igazgatóságához intézendő (Petőfi-tér
1. szám alá). 2—2

Janszky István mŰSZÖVÖ
Csorna. 2—12

Ajánlja saját készítésű damasztáruit, ú. m.: 
abrosz, szalvéta, törülközőkendőit, da- 
maszt-grádlit. Azonkívül len- és kender
vásznait kizárólag jó minőségben. ===== 
----------  Alapíitatott 1892-ben. ----------

Intelligens urileány gyermekek 
mellé ajánlkozik gazdatiszthez vagy 
falusi családhoz. Kézimunkában jártas. 
»Otthon 6221« jeligére a kiadóba.

Walter magántanfolyam
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 51. 

Előkészít középiskolai összevont m a
gánvizsgákra, érettségire, vidékieket 
is. Tisztviselőknek nagy kedvezm ény.

4 -1 6

Ev. úri leány (40 éves), kinek orvosa 
levegőváltozást ajánl, színesen elmenne 
tenger mellé, de bárhová is, — csak el
látásért, finom fehérneműt varrni, vagy 
kézimunkát készíteni. A legkényesebb igé
nyeket is kielégíti. Beszél: magyarul, hor
vátul, szerbül és németül. C ím e: Broschko
G. Á. esperesné (IV. Deák-tér 4. II. sz.) 
megtudható. í—s

Nyomatott Wellisch Béla viliamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapított»
K A P I B É L A

1910-ben. 

Laptulajdonos:
a S i n S o t á l l  L n t & e r - S z ö v e t s ö o .
Ax Orx/áKOH Luther-N/öret- 

ség hivatala« lapja.

K 6*1 rátok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
ki adóhivatalán ak 

Sjentgotthárdra (Vaavm.> 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
M alisaik  mimen vasárnap.

Aranyérceket keresünk!
I r ta : Dr. Csengődy Lajos.

Soha nem bántott senkit. Soha 
nem mondott rosszat. Soha nem 
szólt mások hibájáról. Fájdalmas 
érzést nem ébresztett senkiben . . .

Mint a harang, fenn a minden- 
napiság fölött magasan, tiszta zen
géssel kopogtat kunyhók és palo
ták ajtaján, szegény és gazdag, úr 
és pór szívén, úgy jöttek e lapo
kon is az evangéliumi felelőség ál
tal vezetett tollal megírt gondolatok 
a szomjas telkekhez, ébresztgetve, 
biztatva, megnyugtatva, szórakoz
tatva és . . . soha senkit nem bánt
va . . .  jött a „Harangszó“ a mai 
újságok tömkelegében a nemcsak 
„szenzációkra“, de a „lélek táplá
lékára“ is éhes lelkekhez . . .

Vájjon meddig maradhat ilyen ? 
Meddig lehet még élő bizonyság 
arra, hogy az ólombetűk milliói 
harangszót is elbírnak?

Erre a kérdésre is válaszol ezen 
a mai sajtóvasárnapon a megmoz
dulni hivatott evangélikusok szíve... 
és erszénye.

Nem valami nagytőke, nem holmi 
erős anyagi érdekeltség, nem sze
mélyes érdek, nem politika, nem 
mozgó arany a talaj, amibe a mi 
egyházi sajtónk lebocsátja gyökér
szálait, hogy annak talajából táp
lálkozzék. Azoknak ez a hang nem 
kell. Nem mozgó arany, hanem 
érző arany, hinni, szeretni, segíteni 
tudó szívek aranya az a talaj, 
melyre egyedül támaszkodhat.

Ami evangélikus egyházunk lé- 
lekbányájában van-e még ilyen 
aranyérc: arra lesz felelet a sajtó
vasárnap eredménye.

Mennyi olyan szív van köztünk, 
amelyik a napi sajtónak sokszor

a pokolgázait lehelő lélekostromá- 
ból szívesen menekül az örök evan- 
géliom értékek mezét magánviselő 
sajtótermékek egyszerű betűi közé: 
mind kitűnik most.

Hanem tűnjön k i !
Ne álljon más az adakozás ol

tára mellé, csak aki érzi, hogy igaz 
szívvel áldozhat. Ne adjon evan
gélikus sajtó célra más, csak az, 
aki érzi, hogy tartozik önmagának, 
lelke jobb részének, az evangéli
umnak, ősi, a kultúra fáklyáját 
tartó egyházunknak, csak az adjon, 
aki érzi, hogy tartozik az Úr Jézus-

Isten országa felépítésének szol
gálata körül, a kor és célszerű esz
közöknek a kiválasztásában és fel- 
használásában mindenkor életegész
séges érzékkel birt evangéliomi 
anyaszentegyházunk. A reformáció 
népe a szellemi, erkölcsi, anyagi 
erők kifejtésénél igénybe vette 
mindjárt a kezdetek kezdetén a 
sajtói. * ■

A XVI.-ik században 30 nyomda 
működött Magyarországon, ezek 
közül csak egy volt r. kath., a többi 
29 mind protestáns. A 29 nyomda 
mindennél fényesebben igazolja, 
hogy a reformáció népe milyen 
nagy irodalmi munkásságot fejtett 
ki s mekkora szolgálatot tett a sajtó 
utján a magyar nemzeti kultúrának. 

*
Sokszor jelentéktelen vidéki kis 

varosokban működtek ezek a nyom
dák — irja P. S. „A reformáció 
hatása nemzetünkre“ cimü munká
jában — és mégis nagy világossá
got árasztottak.

*
Aztán meg ne felejtsük el, hogy 

a szó szoros értelmében vett első

Szerkeaító-kladóhivatal:
s z e n t o o t t h Ar d .

Vasv Araiegye.
A „HABAHCmZfl"

elófizotósl ára : a második 
negyedévre 16.000 korona. 
Csoportos kOld. 15.000 K. 
GaUar-SaSvetágt tagoknak 

10°/o-oa kedveamány. 
Amerikába égisz árra i  
dollár; az utódállamokba 
a U. negyedre 20.000 K.

A .Htrsngssó* larjeastá- 
sáre befolyt adományokból 
•sórványban lakó bíróink

nak Ingyenpildányokat 
küldünk.

nak, mert az ő ügye és eszköze 
egyedül az evangélikus sajtó.

A halottak ne adjanak. Kikben 
az evangélikus ősi lélek meghalt.

De az élők el ne maradjanak. 
Mert nemcsak hogy sajtónkat kell 
életben tartani, de általa a halot
takat is életre kell támasztani. Sőt 
arra a magaslatra is fel kell emelni 
őkel, ahol a lélek harangszavát is 
megértik, sőt megszerethetik.

Ti élő aranyércszemek egyházunk 
lélekbányájában, erre a nagy hiva
tásra és kötelességre emlékeztet ez 
a sajtóvasárnap.

magyar újságíró és szerkesztő is 
evangélikus lelkész volt: Ráth Má
tyás győri lelkész.

*

Az evangélikus sajtónak nagy 
horderejét egyházunk, nemzetünk 
szolgálatában — mely egyház a 
felvilágosodás, az egyéni meggyő
ződés, az eszmék és igazságok hor
dozója, — felismerte közelebbről 
a dunántúli egyházkerület lánglelkü 
főpásztora, Kapi Béla püspök, ak
kor még körmendi lelkész, lapunk
nak, a Harangszó-nak megalapítá
sával.

A sajtó hatalmas birodalmában 
a Harangszó képviseli ma az evan
gélikus sajtót. Egy gyöngyöző csep 
a viharzó nagy tengerben.

*
A szomorú emberarcokon az 

elmosódott Isten képet visszavará
zsolni, a családi életet újból bol
doggá, meghitté, meleggé segíteni 
tenni, az emberi élet középpontjába 
az élő Krisztust és az ő evangéli- 
omát helyezni, eltakarítani a ro
mokat, bekötözni a vérző sebeket, 
felépíteni újból Sión várát, fárad-

A békesség Is te n e  teg yen  készségesekké  

t i te k e t m in d e n  jó ra .

Sajtónapkor a sajtóról.

Viseljük: szívünkön a Harangozó ügyét!
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hatatlanul hordani a köveket a 
nemzet eljövendő nagyságának az 
épületéhez: ez a Harangszó prog
ramra ja !

*

Az egyházi élet fokmérője azért 
egy-egy gyülekezetben m a : hányán 
olvassák a Harangszót, hányán já
rulnak fenntartásához áldozatos lé
lekkel, megértvén a kor intő sza
vát ; Krisztus üzeneteképen sietnek 
apáinktól ránk maradt drága örök
ségnek, a magyar evangéliomi egy
háznak, a drága magyar hazának 
megmentésére.

*
Fel tehát a szent munkára, az 

evangélikus sajtó szolgálatában: 
az Istenért, az egyházért, a hazáért! 
Intő például szolgáljon a katholiku- 
soknak a sajtó terén elért nagy 
eredménye, ennek következtében 
napjainkban a katholikus egyház 
erejének a megnövekedése, befo
lyása, hatalma. Előttünk ugyanazon 
tér, ugyanazon fegyverek.

*

Lépjenek elő a még elő nem 
lépett nagyok és kicsinyek és együt
tes, öntudatos működés megtenni 
a kívánatos gyümölcsöt; erkölcsi, 
szellemi erőben versenyre képes 
evangéliomi sajtót úgy jelfelé, mint 
lefelé, amott kemény eledellel, emitt 
tejnek italával táplálván az éhezőt. 
Mert váljon táplálék nélkül hagy
hatjuk-e a lelkeket, a szellemet 
épen e súlyos időben ? Nem sorvad 
e el teljesen a lélek, ha hiányzik 
az evangélikus sajtónak a heten-

Rz utolsó órák.
j  Irta: Szabó Gábor.

A nap már szétküldte erőcsatárjait, hogy 
megtörjék az éjszaka sötétjét.

A sugarak szertefutottak a földön, be
világítottak minden rejtek helyre, rákacag
tak a nyomorgók, a bántott emberek sóha
jára, rá a duhajok, a dáridózók csuhajo- 
zására, aztán szaladtak tovább álmot za
varni, — reményt kelteni!

Néhány kiváncsi sugár odafutott a fog
ház keskeny ablakához, — azon át besur
rant a frissen meszelt cellába, ijedten sza
ladt volna vissza, de már késő volt, észre
vettük.

Szeleskedőn éppen nekünk botlott.
Bent ketten ültünk egy kicsi asztalnál; 

az asztalon a golgotái szenvedés jelképe, 
— a kereszt állt, mellette néhány levél 
és a bibliám feküdt.

Kettőnk közül az egyik utolsó búcsúját 
tartotta az élettől, a borzadalmas halál - 
nász előtt.

Az egyik az elítélt voit, aki megreme
gett a nap sugarának előtörésekor, mert 
saját élete világának elhalványulását érezte 
meg benne.

♦
HARANQSZŐ.

Csüggedteknek.
Ne félj az élettől, az Ur 

oeled oan 1
M indeneknél jebban megnéd, 

m egoígaszial.
Fényi derít úladra, céledhez 

eloezel,
— Á ld ó kegyelm énél, eoezi 

le lk ed et!
Hudy Ilona.

ként megismétlődő köszöntése! ? 
*

Drága kincsünk nekünk a sajtó. 
Ez a mi szellemi fegyverünk. Erő
sítsük, fényesítsük ezt úgy szellemi, 
mint anyagi oldalról s harcoljuk a 
világosság, a szeretet és igazság 
harcát magyar Sionunk, magyar 
hazánk felvirágoztatására.

*
Mentül fejlettebb az egyház lap

irodalma úgy a term ékek számát, 
mint elterjedtségét tekintve, annál 
erőteljesebben nyilvánulnak meg 
azon egyháznak életjelenségei. „A 
könyvnyomtató betűk, noha némák, 
de mégis hangosabban kiáltanak 
az Isten népének a fülébe, a leg
hangosabban kiáltó tanítóknál“.

Gyüjisünk előfizetőket és adakoz
zunk a „Haranuszé“ fantartására

A másik én voltam, kit hivatásom ülte
tett oda, a legsúlyosabb büntetés helyére, 
hogy az útvesztett bűnös embert az utolsó 
huszonnégy órán próbáljam a megbánás 
é3 az Isten kegyelem útján odavezetgetni 
az őrökélet felé, melyről könnyelműen meg
feledkezve földi életét is elvesztegette.

Hosszú ideje már csak a lelkünk beszél
getett, a szavunk elfáradt.

Annyi órán át tán még a szerelmesek 
szava is elfogy, hogyne fáradna hát ki a 
szó ott, ahol oly lassan múlnak a pillana
tok, mintha mázsás sulyok volnának az inga 
ketyegőjére akasztva.

Rettenetes az, a halál küszöbén huszon
négy óráig állni s biztosra tudni a pillana
tot, amikor megnyílik a rettegett ajtó s be
öklözik rajta a küszöbön állót.

Szóval ki nem fejezhető lelkierőt kíván 
az a feladat, papnak lenni akkor, amikor 
kezét kell megfogni az utolsó úlra induló
nak, férfias erőt, hitet adni annak, aki bu- 
jósdít játszva akarta az élet hitvány aranyát 
összeszedni, hitek és hívők csalásával hi
telt akart teremteni magának.

Nehéz feladat a megmaradt emberjóság 
utolsó fogadkozásait, gondoskodásait hall
gatni, végig élni egy másik embernek ki- 
beszélhetetlen lelkiharcát.

A lel kümmeret.
Most jelent meg egy kiváló német 

írónak egy szellemdds könyve mind
azokról, amit összeelmélkedett. Egy 
másik irő pedig felmagasztalta: mo
dern 1 Rövid, velős mondatok. Űgy- 
nevezett axiómák. Tele szellemes 
ellentmondásokkal, paradoxonokkal. 
Ma erre szállnak a legyek.

Az ilyen modern írásmódban az 
a nagyszerű, hogy törnie kell az em
bernek a fejét, mit is akar mondani ? 
Ennek a neve: mélység. Három pont
tal . . .  vagy egy gondolatjellel — 
többet sejtet, mint amennyit rendes 
ember öt sorból meg tud érteni. Egy 
zárjelbe tett felkiáltó jellel (!) porba 
vág é3 egy kérdőjellel (?) megszán: 
tudom, hogy ez neked magas.

Mire az ember a paradoxonjait 
megérti, akkor legalább dühös is. 
Ellentmond mindennek és végül maga • 
magának. Az előbbit modernségből, 
az utóbbit szellemeskedésből. Egy jó 
szellemdusalkodásért a lelke üdvös 
ségét sem sajnálja. Sziporka legyen, 
ha mindjárt a pokol kéményéből is.

És egy fejezetet szán a lelkiisme* 
retnek. Bölcs mondás, aforizma, axi
óma, paradoxon, egyiket a másik 
után és már készen is van, meg is 
magyarázott mindent.

Mosolyognom kell — mondja — 
a hívőn. Neki a lelkiismeret isteni 
szikra, Isten szava, ami benne él. Él? 
Szunnyadó bálvány, egykedvűen maga 
elé álmodozó És álmai a legvesze
delmesebb hízelgés és ördögi csáb. 
Te vagy a legszebb, a legjobb, a

1925. április 26.

A kifáradt agg rendszertelenül csapongó 
gondolatait zavarta meg mindkettőnkben 
az ablakon át beszökő napsugár.

Egymásra néztünk, amint észrevettük.
Szinte ujógó sóhaj szakadt ki belőlünk 

s egyszerre mondtuk ki azt az egy sz ó t: 
Virrad.

Aztán megint csönd lelt.
De a siralomházban a hallgatás is erőt 

őrlő munka, azt is félbe kell szakítani azt 
is pihentetni kell. — Megszólalt.

Az örök ember örök kérdését tette fel; 
a jövőt kutatta!

Hány órám van még Nagytiszteletü 
Uram ?

Nem váratlanul ért, mégis megborzon
gatott a kérdés.

Megértettem, hogy nekem nem szabad 
most elerőtlenednem, nem szabad enged
nem a saját földi gondjával bíbelődni azt 
a leiket, akinek most én vagyok az egyet
len menedéke, akinek minden bűne dacára 
is hirdetnem kell az Isten végtelen kegyel
mét, aki most, ha a haláltól való félelmé
ben is, — de bánó szívvel gondol meg- 
tévelyedésére. — Nem, nekem erősnek kell 
lennem akkor is, ha minden idegszálam a 
megpattanásig feszül, akkor is, ha talán 
eltemetni sem fogom tudni már, de ezt a
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legbecsületesebb. Tedd! És ha meg
tetted ? Jól tetted, amit tettél. Üsd fejbe 
a benned rakoncátlankodő ostobát, a 
szamarat! Csak semmi gyávaság I

Elintézte és azt hiszi, hogy újat 
mondott. Pedig hát csak az élet rövid 
A műrészét az hosszú.

Van az emberben egy hang, ame
lyik azt mondja, hogy: tedd 1 Déván 
egy másik is, amelyik óv : ne tedd I 
Nem jő utón mégy. És az ember 
mindig arra a hangra szeretné ráfogni, 
hogy az Úr szava, amelyik a világi 
okosság útjára küld.

Csak az a rettenetes, hogy az 
mindig érzi, hogy a kettő közül me 
lyik az igaz Isten szava, melyik a 
bálványistené. Megtéveszthetsz min
denkit, csak saját magadat, a benned 
élő igaz Istent nem.

Szép történet az ott a Mózes IV. 
könyvének 22 , 23. és 24. fejezetében. 
Kellemetes az, leülni melléje, figye
lemmel olvasni, sorról sorra, megállni 
egy keveset minduntalan

Bálám ne mondj átkot! mondja 
az igaz Isten.

Bálám mondj átköti Kapsz Bálák 
tói érte aranyat ezüstöt. — Milyen 
szívesen hiteti el magával Bálám, 
hogy ezt is az Úr mondja neki.

Bálám az arany ezüst utáni mohó
ságában fejbeveri, megveri bottal a 
világi okosság utján járni nem akaró 
szamarát.

Persze, hogy szól belülről egy 
hizelgő nógatás: tedd! Csak nem lész

pár órát ki kell tartanom, vigasztalni, erő
síteni kell az erőtelent.

Szelíden szóltam hozzá: Fiam, a vég
telenségnek nincsenek órái és a földön 
mindannyiunknak szabottak az órák, ne 
gondoljon most rá, hogy mennyi a földi, 
én se tudom, más se, lehet hogy sokan 
megelőzik magát, használja a hátralevőket 
arra, hogy a megbánás es a lehető jóvá
tétel árán hallhassa majd az örökélet szer
zőjétől az írás szavát: „Nagyobb öröm van 
egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc 
igazon.“

Ha még van valami, amit tehernek érez, 
amit úgyse lehetne ott a Mindenható előtt 
eltitkolni, mondja el nekem, hogy én, ha 
maga nélkül is, de a mások segítségével 
jóvátehessem a maga ballépését s így köny- 
nyitsen a lelkén.

Ne az órákra gondoljon most, amiket 
megnyújtani már úgysem lehet, hanem az 
örökkévalóságra, aminek az ember számára 
való megszerzéséért, — nézze — ez a ke- 
resztrefeszített Üdvözítő az életét áldozta.

Könny jött a szemébe, tompán, fakón 
kongott a kérdése: „Nagytiszteletű úr, hát 
remélhetem én az örökéletet ? Várhatok én 
bocsánatot ? 1

Emlékszem, gyermekkoromban tanultam 
egy verset, amelyik arról szólt, hogy min
denre van bocsánat csak arra az egy bűnre 
nincs, amit én követtem el.

Ja j! ha az ember igen erős tudna lenni, 
mikor a kísértés erős, ha messzebb láthatna

szamár 1 ? De ez a szamár meglátja 
a nem jó utón elébe álló angyalát 
az Ú rnak ... És megtorpan.
. És akkor lész boldog, ha ennek, 

a számításnélküli hangnak a szavára 
hallgatsz és meghajtod magadat és a 
főidre borulsz a lelkiismeret angyala 
előtt.

És akkor lesz nyugodt a te álmod, 
ha szólhatsz, mondván: >Ha Bálák 
az ő házát ezüsttel és arannyal tele 
adaá is nékem, az Úrnak beszédét 
által nem hághatomc.

Ez a lelkiismeret, ez a beszéde 
az Úrnak, az igaz Úré.

Szép történet ez a Mózes könyvé
ből. Hanem hosszú művészet a Szent- 
irás. Aki a maga eszétől okoskodik, 
annak rövid az élete ahhoz, hogy 
ennek a művészetnek a végére járjon. 
Az persze, hogy csak félig írja meg 
azokat az igazságokat, amiket a Szent- 
irás már régen egészen megírt.

Szellemes az ilyen embernek a 
beszédje. Szellemes, mint minden fél
igazság. És az ő egész szellemeske- 
kedése nem ér fel Bálám együgyü 
szamarának bölcsességével.

Immendigen Mihály.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

A kereszt.
Ápr. 27. Az én keresztem. I. Mózes 37.

31—35. A vigasztalódás az akarat dolga. Ez 
nem azt jelenti, hogy mi a magunk erejé
ből megtudunk vigasztalódni, hanem azt,

el, mint amennyire a bűn csábítása mutatja, 
ha nem csak a, pénz csengését hallána, 
mint Júdás az Úr eladásának éjszakáján, 
ha hallaná a lélek vádolásának hangját, a 
halál nyögését, nem lenne áruló senki a 
világon. Ha én most beolthatnám minden 
emberbe a lelkem érzését, a lelkem kínját, 
hogy megborzasztanám a bűn gondolatától, 
hogyha már más nem, a büntetéstől való 
félelem erősítené meg a kísértés legyőzé
sére az embereket, hegy ezzel használhat
nék legalább annyit, mint amennyit ártot
tam a vétkemmel, akkor — talán akkor — 
várhatnám az isten bocsánatát

De én már nem beszélhetek senkivel, 
én már nem tehetek jóvá semmit!

Nagytisztelelü Uram ! Mondja el min
denkinek, akivel csak összehozza az élet, 
hogy rettenetes a büntetés! Hogy fáj na
gyon, nemcsak a testnek, de fáj a léleknek 
is a halál. Fáj a gondolat, hogy elveszítjük 
a földön is mindazt, amiért az égieket is 
készek voltunk egyszer feláldozni. Mondja 
cl, hogy én, a halál gyermeke, — üzenem 
az élőknek: Vigyázzatok 1 Bűn nem marad 
büntetés nélkül 1 s nem lehet olyan ára a 
bűnnek, hogy ezerszeresen meg ne válta
nánk a büntetést.

Mit adnék én most érte, ha hazamehet
nék, ha azt tudhatnám, hogy nem a hóhér 
keménykeze, hanem a szeretteim fogják le 
majd a szememet, az utolsó órán. Dolgoz
nék egész életemen át száraz kenyéren,

hogy az Isten senkire sem erőszakolja rá 
a vigasztalódás forrásait s ez azután az 
ember akaratától függ. hogy merít-e belőle 
vagy nem. Két emberfajta van, amelyik visz- 
szautasitja az Isten vigasztalását, amelyik 
nem akar megvigasztalódni. Az egyik any- 
nyira irtózik a szenvedéstől s annyira hiszi, 
hogy a kereszthordozás csorbát ejt az em
ber méltóságán, hogy így utasítja el a vi
gasztalást : engem ne sajnáljon senki, ne
kem nincs keresztem A másik oly súlyos
nak érzi a keresztjét, hogy még a megvi- 
gasztalódás lehetőségének gondolatát is 
sértésnek veszi. Nincs jogom zúgolódni a 
keresztem miatt, ha nem akarok megvi
gasztalódni.

Ápr. 28. A te kereszted. Róma 1 2 .15. A 
boldogsághoz nélkülözhetetlen egy rajtunk 
kívül álló ember, egy második személy 
részvéte. Nem jó az embernek egyedül 
lenni. De még sokkal nélkülözhetetlenebb 
a kereszthordozáshoz. A részvét nem veszi 
le ugyan a keresztet, de könnyíti a súlyát, 
mert alkalmat nyújt a kipanaszkodásra s 
elfordítja gondolatainkat a kereszttől a jól
eső emberi szeretet meglátása felé. Azon
ban az élvezett részvétnél, amikor tehát 
nekünk mondja más: mily nagy a te ke
reszted, sokkal vigasztalóbb a gyakorólt 
részvét, amikor mi nézünk szét e világban 
s meglátjuk, hogy mennyi ember hordoz 
nagyobb keresztet, mint mi. A vigasztalás 
ú tja: sírjatok a fúrókkal!

Ápr. 29. Az 0  keresztje. Róma 5 .5 —10. 
A vigasztalás legerősebben buzgó forrása 
ott fakad a Krisztus keresztje alatt. Nem 
csak azért, mert az ő keresztje a legsúlyo
sabb a világon, amihez mérten a mi szen
vedésünk jelentéktelen, szóra sem érdemes, 
hanem azért is, mert az Ő keresztje hozza 
meg nekünk a bfinbocsánatot, életünk leg
súlyosabb keresztje, a bűn alól való sza
badulást. Legfőképen pedig azért, mert az 
Ő keresztje az Isten hozzánk való szerete- 
tének pecsétje. A keresztfán Isten kitárt 
karja vár ölelésre, hogy odaboruljak annak

de boldog lennék csak megválthatnám a 
büntetést.

Szegény testvérem! a büntetést meg
váltani, megváltoztatni a földön már nem 
lehet, én elmondom a maga üzenetét, de 
maga is tanítsa meg rá azt akit szeret. 
Hagyja meg neki végrendeletképen, őrizze 
meg a legnagyobb kincsét, a becsületet, a 
szolgálatban való hűséget, az istenfélelmet, 
hogy az ő lelkének ne legyen soha bünte
téstől rettegő kínja.

Szót fogadott; papirt vett elő, irni kez
dett.

Lassan sercegett kezében a toll, amíg 
készült a végrendelet.

Rövid pár sor volt az egész, tanulságul 
én is ideírom:

„Én, aki csak megbélyegzett nevet tu
dok örökül hagyni, utolsó órámon üzenem 
azoknak, akiket szerettem, ne felejtsék el 
a nevemet 1 Legyen az én nevem emléke 
fék, amelyik mindig arra figyelmeztetőket, 
hogy csak igaz úton járjanak. Amit én csak 
most — későn — tanultam meg, tanulja
nak véle meg jókor, imádkozni. Mielőtt 
valamit tenni akarnak, kérdezzék meg a 
lelkiismeretüket, jó lesz-e vagy nem ! Ha 
ezt a jó tanácsomat megfogadják, boldo
gító örökséget hagyott nekik egy boldog
talan ember.“

Eltettem a végrendeletet. Aztán csak az 
őr zavarta meg csendes imánkat, mikor be
szólt: „Indulni kelll“
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a szivére, aki ilyen nagy áldozatot hozott 
szeretetének bebizonyítására s hogy én 
őszintén vallhassam ezután: Mind jó, amit 
Isten tészen, mert ő szeret engem.

Ápr. 30. A kereszthordozás szüksége. I. 
Thess. 3 .3 . A világ azzal vigasztal, hogy 
bele kell nyugodni a változhatatlanba. A 
keresztyén ember így fogalmazza meg az 
ebben rejlő igazságot: meg kell látni a ke
reszthordozás szükségességét, hogy a ke
reszthordozás elkerülhetetlen, hogy mi arra 
rendeltettünk. A kereszthordozás elkerül
hetetlen, mert érző ember és nem érzéket
len kődarab vagyok, mert a különböző em
berekben nincs elég szeretet a súrlódási 
felületek lecsiszolására s mindenekfölött 
azért, mert bűnös ember vagyok, aki ki
kényszeríteni magamra az Isten haragját. 
Kemény, de vigasztaló erejű szó e z : meg
érdemeltem.

Máj. 1. A kereszthordozás titka. Zsidók 
12.6—is. Abba még csak belenyugszik az 
ember, hogy bűnei miatt szenvedni kell, 
de az már bántja, hogy nem találja igaz
ságosnak a keresztek elosztását. Kimondott 
gonosztevők fütyörészve élnek, míg Isten 
félő emberek kereszt alatt roskadoznak. A 
dolog nyitja az, hogy Isten nevelni akar 
minket, nevelni pedig nem lehet sablonok 
szerint, egyik a szeretet melegére olvad 
fel, a másik csak pálca alatt törik össze. 
Meg azután nem mindig áldás a kevés 
szenvedés, lehet a megkeményítés bünte
tése is, és nem mindig átok a sok szen
vedés, lehet a sokra hivatott gyermek ke
mény iskolája is. Csak az a fő, hogy en
gedjem magamat nevelni.

Máj. 2. A kereszthordozás méltósága. 
I. Péter 4 . 12—íe. A kereszthordozásnak 
van szégyene, amikor bűneim büntetését 
kell hordoznom, de van méltósága is, mi
kor Krisztusért kell szenvednem. Ma talán 
nem kergeti halálba a világ a hívőket, de 
a gyűlöletét ma is érezteti velők Lesajnál
nak, félrehuzódnak tőlünk, megrágalmaznak, 
anyagi károkat okoznak. Megfutok-e, vagy 
boldog vagyok, mikor arra méltat Krisztus, 
hogy megosztja velem keresztjét?

Máj. 3. Az örök kereszt s a keresztnél
küli élet. Máté 25.46. A kárhozat kínja: 
örök kereszt. A mennyország boldogsága: 
örök keresztnélküli éjét. E kettő közül 
egyik lesz az enyém. Érzed-e, hogy nincs 
fontosabb kérdés ezen a világon, mint az, 
hogy miként biztosíthatom magamnak az 
örök keresztnélküli életet?!

K O R K É P E K .

K a rco la to k  a hétrő l.
Olaszországban a vallásos túlbuz

góság az utóbbi időben kü lönböző  
csodatételekrő l terjeszt el híreket. 
A nagyhéten Rómában és egész Olasz
országban elterjedt annak a hire, hogy 
egy jólöltözött férfi X. Pius kriptá
jára az ott őrt álló svájci testőrrel 
egy áldozati gyertyát akart elhelyez
tetni. Amikor a testőr a gyertyái a 
kripta elé akarta állítani, há.omszor 
a következő szózatot hallotta: „Ne 
gyújtsd meg a gyertyát“. A gyertyát 
megvizsgálták és kiderült, hogy abban 
nagymennyiségű robbanóanyagot hal
moztak föl. A Vatikán most hivata
losan cáfolja meg a fentebbi hirt.

HARANQSZÓ.

Jézus a tengeren.
— Reggeli gondok. —

Át tudok-e úszni vajon 
E sok gonddal teli napon ?

Bú, gond, mint a tenger, árad,
Ostromolni el nem fárad.

Körülöttem puszta minden:
Mit se látok a viz szinten.

— Át a habon e világból,
Száraz lábbal vaj’ ki Iából?

„Senki!“ — Közel ily szót hallok.
Érzem, Uram, ez a Te hangod.

„Csak, ki folyvást kitart Velem,
Ha szárazon, ha tengeren I“

— Óh, mutasd hát fényes orcád',
Hogy mehessek oda, Hozzád!

„Jövel!. . . “ Szólsz. — S  én is könnyeden 
járok Veled a tengeren I . . .

PETROV1CS PÁL.

H E T I  K R Ó N I K A .
M agyarország 50 millió dollár kölcsönt 

kap Amerikától, ami a stabilizáció meg
koronázása lesz. — A miniszterelnök Buda
pestre érkezett és újból átveíte a kormány 
vezetését.

A tó t nép „halálra van Ítélve“, jelen
tette ki legutóbb Hlinka páter, a tót nép 
vezetője. Dekát, hogy halálra van Ítélve, 
ebben nem Hlinka föliszíelendő úrnak van-e 
legnagyobb része?

Az o.'ztrák bírák az igazságügyminisz
térium visszaállítását követelik.

Oláh szobor Marosvásárhelyen. Maros- 
vásárhelyen Avram Jankunak szobrot ámí
tanak.

A szerb  miniszterelnök újjáalakítja kor
mányát. — A külügyminiszter odanyilatko
zott. hogy a szerajevói gyilkosságra vonat
kozó valamennyi okmányt a legrövidebb 
időn belül nyilvánosságra hozza.

A bolgár király autóját megtámadták. 
A király mellett ülő vadász s egy tanár 
a súlyos sebesülés következtében meghalt. 
A király szerencsésen megmenekült. — A 
szófiai bombamerényletnek 150 áldozata 
lett. Két volt bolgár tiszt készítette elő a 
merényletet egy sekrestyés segítségével.

A német-oláh viszály elintézésében 
döntőbíróul Angliát kérték fel.

O roszország parancsoló tábornoka, 
Bruszilov Berlinben érintkezésbe lépett 
Seekt vezérkari főnökkel. Ez a találkozás 
állítólag egy újabb orosz lengyel háborúra 
enged következtetni

Hindenburg a húsvéti ünnepek alkal
mával kiáltvánnyal fordult a német néphez, 
mely nagy hatást keltett. Egyébként Német
országban a bajoroknál a centrum és. a 
bajor néppárt Hindenburg ellen a vallás 
kérdésével izgat. Hindenburg komoly ellen
jelöltje Marx.

A francia kormányt Painlewe alakította 
meg, aki Herriot utóda kiván lenni a poli
tikában.

Portugáliában forradalom volt. A jobb
oldali puccsisták vissza akarták állítani a 
monarchiát. A forradalmárokat leverték.

1925. április 26.

E G Y R Ó L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i életből.
Az északi evang. állam ok köz- 

gazdaság i helyzete. Az »924. év 
a valuták stabilizálódásának az éve 
volt. Ebben az évben számbavehetö 
változás nem volt a valuták értéke
lésében. A dollár árfolyam eltorló- 
dása 3—4 ezrelék volt. A magyar 
korona, az osztrák schilling, a biro
dalmi márka és a zloti staDil valu
tának bizonyult. Érdekes, hogy az 
aranyérték tekintetében nem a fonté, 
vagy a dolláré a vezetés, hanem a 
svéd koronáé. Egy svéd korona a 
jelenlegi 139 50 zürichi jegyzés alap
ján 1/ 2 %  al haladja túl az aranypa
ritást, ugyanis 100 svéd aranykorona 
99 45 mai svéd koronát ér, mig a 
svájci aranyfrank értéke 99‘88 mai 
3vájci frank. A svájci árfolyam ér
téke tehát 0 l2°/o al van felette az 
aranyparitásnak. Hogy a font és a 
dollár még nem érték el az arany- 
paritást, ez a termelési válságnak, a 
munkanéikülüég emelkedésének és a 
külbirodalmi forgalom csökkenésének 
a következménye. Svédország köz- 
gazdasági helyzete evvel szemben 
teljesen kielégítő és normális

Hasonldképen kedvező a finn ev. 
testvérek nemzetgazdasági helyzete is. 
Az északi evang. népek helyes kül- 
és belpolitikai orientációja eredmé
nyezte a gazdasági életnek a béke
állapothoz való visszatérését és biz 
tositotta a valuta kedvező stabilizá
lódását annyira, hogy e téren vezető
szerepet játszanak.

H A R A N G S Z Ó .

Misericordias Domini.
Ev. fán. 10. í-e .

Rendkívül kívánatos volna, ha a mai 
evangéliumunkat nagyon is időszerű volta 
miatt komolyan mérlegelni tudnák. fa r
kas elragadozza és eloszlatja a juhokat. “

A Magyarhoni Evang. Lelkész-Egye
sület április hó 28—29-ik napjain Buda
pesten, az Üllői-úti Luther-Otthon épületé
ben konferenciát tart a következő tárgy- 
sorozattal: Április 28 án, kedden reggel 9 
órakor: 1. Áhitat és lelkészi közös úrvacsora 
a Luther-Otthon kápolnájában. Gedu’y 
Henrik püspök. 2. A konferencia megnyitása. 
Paulik János lelkész, a MELE elnöke. 3. 
Helyzetünk. Dr. Raffay Sándor püspök. 
4 Pásztort keres a nyáj. Dr. Deák Janos 
egyet, tanár. 5 A belmisszió legegyszerűbb 
eszközei. Dr. Varsányi Mátyás lelkész. Dél
után 6 órakor: Vallásos estély a deáktéri 
ev. templomban, amelynek szónoka Kapi 
Béla püspök. Április 29 én, szerdán reggel 
9 órakor: 1. Áhitat. Krüllschnitt Antal fő
esperes. 2. Az elszakított részekkel való
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kapcsolat kérdése. Geduly Henrik püspök.
3. Mi a mi feladatunk ? Báró Podmániczky 
Pál ev. lelkész 4. Gyülekezetek misszióná- 
lása. Krón Ferenc lelkész. 5. Indítványok, 
megbeszélések. 6. A konferencia berekesz
tése a lelkészi eskünek ünnenélyes felolva
sásával. Délután 6 órakor: Vallásos estély 
a budai ev. templomban, amelynek szónoka 
Duszik Lajos lelkész, a MELE főjegyzője.

A H arangszóért. Szabó Imre az Erzsé
bet Királyné szálloda tulajdonosa Buda
pestről egyházát szerető lélekkel, nemes 
áldozatkészséggel a Harangszó fenntartá
sára és terjesztésére félmillió koronát ado
mányozott.

Halálozás. Óriási részvét mellett te
mették el Pápán Fadgvas Jánosné, szül. 
Tatai Rózát, boldogult Fadgyas János volt 
nagybarátfalui lelkész özvegyét 68 éves 
korában. Temetése az evang. templom ud
varáról volt. A gyászszertartás a temp'om- 
ban folyt le, ahol is Gvurátz Ferenc nyug. 
püspök tartotta a gyászbeszédet. A temető
ben Mesterházy László lelkész végezte a 
szertartást. A jó édesanyát 5 gyermeke, 
köztük Fadgyas Gyula bakonytamási jegyző 
és Fadgyas Aladár pápai vallástanár gyá
szolják. Áldás emlékére!

Sárvár. Dr. Halász István balatonfüredi 
körorvos és neje Fischl Izabella, akik a 
húsvéti ünnepeket sógoruknál, Varga József 
sárvári lelkésznél töltötték, látva a sárvári 
templom kicsiségét, hogy az ünnep'ő gyü
lekezet nagy részét nem tudta befogadni, 
a sárvári templom újjáépítésére 1,000.000 
koronát adományoztak. Buzdítsa ezen ne
mes cselekedet az egyházközség tagjait is 
hasonló jócselekedetekre, hogy minél előbb 
megépüljön az új Istenháza, mely az evan- 
géliomi igazságot szomjuhozó híveket be
fogadni képes legyen. Ugyancsak husvétkor 
gyertyákat adományoztak: Rácz nővérek, 
Dékán Sándorné, Tóth Jánosné és özv. 
Király Jánosné.

A „Paksi ev. Nő- és Leányegylet“ folyó 
évi március 29 én vallásos estélyt tartott 
a következő műsorral: 1. Közének. Keres
sétek serénységgel az Istennek országát. 
2 OSfári im a: Pál Béla s. lelkész. 3. a) 
Mendelssohn: Doppel Fuge, b) M. E. 
B ossi: Idylle. Előadta : Amminger Kálmán 
orgonaművész. 4. Előadást tartott: Fábián 
Imre evang. lelkész. 5. „Ha szivem néha.“ 
Énekelte a Nő- és Leányegylet IV. szólamú 
vegyeskara Kinkel György karnagy vezetése 
mellett. 6. „A hit.“ Szavalta: Tó*h Vilma. 
7. a) M. E. B ossi: Résignatión. b) A. Gu- 
ilmant: Marcia Religiósa Fuga. Előadta: 
Amminger Kálmán orgonaművész. 8. .P é
ter.“ Szavalta: Nagy Mariska. 9. „A Gol- 
gothán “ (Kvartett ) Előadták: 1. Resch 
Ilonka, II. Tóth Vilma, III. Nagy Béla, IV. 
Pál Béla. 10. O tári ima. Áldás.: Horváth 
Sándor lelkész. 11. Közének. Előadás után 
offertórium volt a Nő- és Leányegyiet cél
jaira.

Az acsádi ev. ifj. egyesület márc. 1-én 
ünnepelte Jókai születésének 100. évfordu
lóját. A nagy mesemondóról felolvasást 
tartott Ábrahám Gyula tanító; alkalmi 
költeményeket szavaltak : Pajzer József és 
Horváth Róza. Az ifjúság irredenta dalai 
es Kovács Zsuska szóló éneke tet'.ék vál
tozatossá az ünnepélyt, mely a „Hiszek
egy“-gye' kezdődött s a Himnusszal vég
ződött. Április 8-án pedig vallásos estélyt 
rendezett az ifjúság. Ez alkalommal közre
működtek: Takács Sándor, ki Tompa Mi
hálynak „A félkezü koldus“ c eloeszéiő 
költeményét adta elő nagy hatással. Kovács 
István és Domonkos Lina böjti költemé

nyeket szavaltak. Az ifj. énnekkar pedig 
Sírjon ma az ének és Győzhetetlen én kó
szálom c. éneket adta elő két szólamra. 
Az ünnepélyt a tanító imája és közének 
zárták be. — Az ünnepélyek bevételeiből 
39.Q00 K a Harangszó terjesztésére, 30.000 
K gyámintézeti célokra, a megmaradó ősz- 
szeg pedig könyvtárgyarapításra fordíttatott.

Az ajkai vasárnapi iskola április 4 én 
nagyszabású vallásos kulturestéllyel lepte 
meg azokat a nagyszámban megjelent ér
deklődőket, kik ez alkalommal egészen 
meglöllötték a Pannónia mozgószinház nagy
termét. Tolner Vilma vas. isk. növendék 
kedves szavakkal üdvözölte a közönséget. 
Legelső szám „Magyarország“ című élő
képes színjáték (Hárfahangokbó), melyet 
gyönyörű, minden szerephez hű kosztümben, 
kifogástalan játékkal adtak e lő : Gáncs 
Irénke Hungária, Poór Irénke jóbarát, Antal 
Böske ellenség, Molnár Vilma vakhit, Finta 
Böske tudomány és Sikos Mariska evan
gélium szerepében. Az élőkép, mély ezekből 
a szereplőkből és a kisebb vas. isk nö
vendékekből állolt, őrökké kedves emléke 
lesz a közönségnek, mely meghatott szívvel 
énekelte a Himnuszt. Második szám „fákób 
álma“ élőkép. Kedves volt a kis angyalok
kal megrakott létra, mely alatt csendes 
álmát aíudta a pusztában elfáradt Jákób, 
Papp Lenke. Azután Bene Irma szavalta el 
Béry Gyula : Magdolna című versét, melyet 
szintén élőképben mutattak be; Jézus meg
jelenése Magdalénának. Jézus: Vajda Kál
mán, Magdolna Teleki llus. Utoljára Pair 
Vilmosnak „Dorothea“ cimü 3 felvonásos 
színműve került színre, mely Cesáreában 
Kr. u. 200 évvel a pogány Gallerius hely
tartó lakásán játszódik le. Mikor is nagy 
üldözéseket szenvednek a názereti Jézust 
követő keresztyének. Cornelia, a helytartó 
felesége nagy ünnepélyre készül, mert 
Maximianus római császár érkezik C.:sa- 
reába. A helytartóné egyetlen leánya, Cal- 
lista, most érkezik meg Rómából és szo
katlan alakú ékszert mutat barátnőinek: 
egy keresztet, mit magától Maxiiniliántól 
kapott, ki egy halálra Ítélt keresztyén hul
lájáról vette azt le. A cesáreai leányok 
Callista barátnői közül Dorothea szintén 
egy keresztyén gyülekezet tagja, ki, mikor 
ezt a régi titkát bevallja, vértanú halált 
hal. Minden szereplő mélyen átérezte sze
repét és méltán megérdemelte a közönség 
lelkesedés it és tapsát, mellyel játékát ho
norálták. Bertalan Irénke Cornélia, Gáspár 
Irma Callista, Papp Lenke Dorothea, Teleki 
llus Dione, Rózsás Vilma Flóra, Kertán 
Szidi Szidva, Gáspár Böske Bonosa és 
Dombi llus egy kis keresztyén leány meg
ható szerepében kitűnő játékot produkált. 
Az előadás bruttó bevétele 3,300 000 kor., 
mely a vas. iskola céljaira fordittatik.

Az utolsó vacsora hangulatát hivő 
lélekkel átérezni szeretetvendégségre jöltek 
össze nagy csütörtök e3te a csákvári evan
gélikusok. Megható volt látni a napi mun
kától eltörődött emberek, asszonyok arcán 
az emlékező kegyeletek kifejezését, amely 
lelkűket ellöllötte. Közének és bibliaolvasás 
után Bognár Janos, Dornyi Sándor, Mészá
ros Giziké, Szabó József, Mészáros József, 
Szabó Lajos szavallak. Szabó István fel
olvasott, majd a tea és sütemény felszol
gálása következett. Azután Szabó Ádám, 
Kovács Anna szavalt, majd dr. Csengődy 
Lajosné felolvasást tartott, végül a lelkész 
Jézushoz vezető előadása egészítette ki az 
estély hangu’atát.

A balatonalm ádi és vörösberényi ág. 
hitv. evangélikusok április 10-én, a nagy

pénteki ünnepi istentisztelet után fiókgyüle- 
kezetet alakítottak Hering János veszprémi 
lelkész és dr. Zauner Róbert, a veszprémi 
ev. egyház gondnokának jelenlétében. He
ring János lelkész megnyitván a gyűlést, 
kifejtette a fiókgyülekezeí megalakulásának 
céljait, majd Szeredai Leó felszólalása után 
az egybegyűltek nagy lelkesedéssel elhatá
rozták a megalakulást. Mindjárt meg is 
alakították a tisztikart. Tiszteletbeli felügyelő 
lett Hofbauer Pál nyúz. esperes, helyettes 
felügyelő és gondnok Szeredai Leó, jegyző 
Hessz Aníalné, pénztáros Huszka Károly. 
Presbiterek lettek: Stetka Péter, Z ;upányi 
Sándor, Kovács János, Doma József, özv. 
Zsák Józsefné, Varga Sándor, Németh Fe
renc, Farkas Sándor, Lindt János, Lais 
János. Önkéntes adakozások utján menten 
nagyobb összeg is gyűlt egybe. Az ünne
pélyes alakuló gyűlés és a tisztikar tagjai
nak eskütétele az esperesi jóváhagyás meg
érkezése után fog megtörténni.

Alsódörgicse jól sikerült vallásos estélyt 
tartott nagypénteken. Mélyrehetó ünnepi 
beszédet isten országának földi életünkben 
való megvalósulásáról Kovács Sándor hely
beli tanító mondotta. Az ünnepély folyamán 
szavaltak: Antal Margit, Bécsi Margit. Héra 
Irma. Badics Gizi, Szabó Lajos. Külön ki
emelendő az iskolás gyermekek kélszólamu 
éneke, mely Kovács Sándor tanító nagy 
türelmének és fáradhatatlan munkásságának 
volt kész tanúbizonysága. S végül Jónás 
Lajos helybeli lelkész buzgó imája után az 
ünnepély, melyen az eddigieknél is sokkal 
számosabban megjelentek, a Himnusz hang
jaival ért véget.

Harangavatás. Márc. 15-én avatta fel 
Zongor Béla esperes, mint már röviden 
jeleztük, a répcelak-csánigi gyülekezet új, 
középső harangját. A megható és szép 
ünnep Isten iránti mélységes hálával töl
tötte meg a gyülekezet lelkét, hogy az új 
haranggal együtt — hosszú idő múltán — 
ismét három harang szava hívja és gyűjti 
a híveket Isten házába. A Mindenható 
segítségével háborúban áldozatul esett 
mindegyik harangját újjal pótolhatta a gyü
lekezet. Az ünnepély d. e. 10 órakor vette 
kezdetét, miután a templom előtt a .gyüle
kezet leiké,ize meleg szavakkal tolmácsolta 
híveinek szeretetét és nagyrabecsülését az 
egyházmegye esperese iránt. Harangavatási 
közének után a helyi lelkész oltári szolgá
lata következett, majd az ifjúsági énekkar 
„Dicsérd én lelkem a dicsőség őrök kirá
lyát“ énekelte szépen, áhítatot keltőn. Ez
után az esperes lépett az oltár elé s a 74. 
zsoltár 2 verse, valamint a harang feliratát 
képező „Jer dicsérjük Istent. . . ! “ alapján 
tartott gyönyörű beazéd keretében avatta 
fel az új harangot. Az atyák példájára s a 
jelen követelményeire hivatkozva tolmá
csolta a harang üzenetét: „Emlékezz meg 
a te gyülekezetedről!“ „Jer, dicsérd az 
Istent!“ Az avatás végeztével az ismétlő 
iskolások vegyeskara a „Maradj meg ke
gyelmeddel“ kezdetű éneket hatással éne
kelte. Esperes imája után a Himnusz hang
jaival fejeződött be a lélekemelő ünnepély. 
Offertórium 660 ezer korona, felerészben 
a Harangszó, felerészben a Luther-Szövet
ség javára. A karénekek betanítása és 
avatott vezetése Vörös Lajos, répcelaki 
tanító lelkes munkáját dicséri.

Március 15. A szabadság ünnepét ben
sőséges ünnepléssel szentelte meg úgy 
Répcelak, mint Csánig közönsége.

Répcelakon l/23-kor d. u. ünnepély a 
templomban következő műsorral: 1. Him- 
nusz közének). 2. Megnyitó beszéd, mon-
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dotta Tarján I. lelkész. 3. Havas István: 
„Március tizenötödikén“, szavalta Mészáros 
Gizella. 4. Petőfi: „Nemzeti dal“, szavalta 
Szabó Lajos. 5. „Gyenge violának . . 
énekelték az iskolás gyermekek Gőc/.e 
István tanító orgonakísérete mellett. 6. Márc.
15-ének jelentősége (felolvasás), irta Gőc/.e 
István tanító 7. Lampérth G éza: „Petőfi“, 
szavalta Balassa Emma. 8. Erdélyi Zoltán: 
„A hazáért“, szavalta Horválh Irma. 9. Kos
suth nóta, énekelték az iskolás gyermekek 
Gőcze István tanító vezetésével 10. Pósa 
Lajos: „A hazáról", szavalta Bokor Lídia.
11. Szózat (közének). — Gőcze I. tanító 
tartalmas, szép dolgozata a nap jelentősé
géről, a sikerült szavalatok, az iskolás 
gyermekek kedves énekei a legmélyebb 
hatást gyakorolták az ünneplő közönségre. 
A templomi ünnep végeztével a hősök em
léktáblája elé vonult a közönség. Felvonul
tak az „ifjú leventék“ és a tűzoltók is s 
megható ünnepléssel áldoztak márc. 15-e 
és a hősök emlékének. A levente-énekkar 
a Talpra magyart énekelte hatásosan. Vörös 
Lajos tanró, a Levente egyesület vezetője 
s Szigethy Béla tüzoltófőp irancsnok az 
ifjúsághoz intéztek megragadó hatású be
szédet. Kiss Lajos és Csuka József szépen 
szavaltak. Ezután könnyek között rakták fel 
a hősök emléktáblájára a hálás kegyelet 
koszorúit.

Csánigon reggel 9 órakor felvonulás a 
hősök emlékoszlopa elé. Vörö3 Endre tanító 
könnyekig megindító beszéde után a hősök 
emlékét megkoszorúzták. Este 7 órakor 
hazafias ünnepély az imaházban, következő 
m űsorral: 1. Ifjúsági énekkar: „Magyarok 
imája". 2. „Nemzeti dal“, szavalta Mészáros 
Sándor. 3. „Mit vár a haza ifjaitól?“ ün
nepi beszéd, tartotta Tarján István lelkész.
4. „Március 15-én“, szavalta Varga János.
5. „Ünnepeld újra", szavalta Széles Sándor.
6. Himnusz (közének). A szavalókat átérzett 
lelkes előadásukért, Vörös L. tanítót az 
énekkar betanításáért s avatott vezetéséért, 
az ifjúságot szép énekéért dicséret illeti.

Hiterősítő előadások címmel a bpesti 
ev. vallástanárok a Deák-téri templomban, 
felsőbb osztályú tanítványaik részére elő
adássorozatot tartottak.

Bevezető istentiszteletben dr. Szuchov- 
szky Lajos az ifjúság fontos szerepét hang
súlyozta — a jövő társadalomban s érdekes 
okfejtései bizonyára kedves gyümölcsöket 
termeltek. Utána Reif Pál, a vallástanári 
szakosztály elnöke, bevezető előadásában 
bejelentette, hogy az előadássorozat a jövő
ben is ismétlődő ifjúsági programúinak a 
kezdete. A cél az, hogy a vaiiásorákon s 
az istentiszteleteken kívül is mód adassék 
úgy a nevelőknek, mint a nevelendőknek 
arra, hogy egyház unk jövendő reménysége 
vallási, nemzeti és társadalmi fontos hiva
tását férfiasán betölthesse. Első előadásban 
Irányi Kamill, történelmi szemelvények fel
tárásával ragadta el az ifjúságot s mutatta 
meg nekik azt az egyházat, amely tagjainak 
legfőbb lelki, szellemi és erkölcsi kincset
ad. Ennek folytatásaként Lainnek Vilmos 
arról beszélt, hogy az ily gazdagon meg

jutalmazott ifjak micsoda hálakötelezettség
gel adósak a legjobb anyaszentegyháznak. 
Hüttl Ármin, eddig az első és tudományos 
szempontból is abszolút értékre számottartó 
dolgozatát mondta el — a szentévről. Elő
adása iskolapéldája volt annak, hogy apo
lógiái u'on mikép lehet az ifjúságot az 
egyház védelmére kényszeríteni. A jövő 
vallása címmel Gaudy László tartotta a két 
napos konferencia befejező előadását, mely 
logikai szükségszerűséggel kapcsolódott 
bele az előbbi három előadásba. Kritikai 
megjegyzéseivel mindenki számára elfogad
hatóan mutatta be, hogy a jövő vallása az 
evangélikus vallás lesz!

Az előadások után Algőver Andor tartott 
befejező istentiszteletet, melynek végén 
először a vallásianár-testület s utána az 
egész ifjúság úrvacsorát vett. Ezen hiterő
sítő előadások úgy belső értékét, mint külső 
rendezését tekintve, a lehető legfényesebben 
sikerült. A bpesti egyházak vezetői presby- 
terei és a' szülők, sőt az egyes iskolák ev. 
tanárai is nemcsak pillanatnyilag fejezték 
ki nagy elismerésüket arra a szép látványra, 
amikor a nagy Deáktéri templomban tömött 
sorokban együtt látták Bpest ev. ifjúságát, 
hanem abban a boldog reményben is élnek, 
hogy a megkezdett munka állandósítandó 
folytatásának egyházunk jövője szempont
jából ma még felbecsülhetetlen haszna is 
lesz 1

Még csak annyit, hogy a leány felsőbb 
osztályú tanulóknak hu svét után tartanak 
ehhez hasonló konferenciát. Ezek számára 
ez már a harmadik lesz. A vallástanárok 
előadásaik kinyomatását tervbe vették, már 
csak azért is, hogy vidéki fiaink is épül
jenek, ev. egyházunkhoz való hűségükben 
erősödjenek, honfiúi érzésükben gazdagod
janak. Ha valakit érdekelne a vidéki lelkész 
és vallástanár testvérek közül, ill., hogy 
hány példányt tudnának elárusítani híveik 
és tanítványaik közölt, hogy annyi példányt 
nyomattassanak, írjanak Szuchovszky Gyula 
szakosztályi jegyzőnek (IV., Deák-tér 4., 
II. 13).

A kemenesmagasi-i ev. ifjúsági egye
sület március hó 29-én áldozott Jókai 
emlékének. A legkedveltebb magyar regény
író érdemeit Szabó István lelkész méltatta 
ünnepi beszéd keretében. Szavalatokat adtak 
elő Csecsenovics Elza (Megyünk.), Lőke 
Lina (Fohász Jókaihoz.), Molnár Irma (A 
magyar asszony.), Csatári Mária (Hitvallás.), 
Jáno3sy Ilka (Ki volt nagyobb ?!). Az egye
sület énekkara szép énekszámokkal műkö
dött közre Kastner tanító vezetésével. Az 
ünnepély, mely nemzeti nagyjaink megbe
csülésére, követésére buzdított s a magyar 
főid, a magyar haza szeretetét erősítette, 
áldott hatást gyakorolt az ünneplők életére.

Az irsai egyház múlt hó 29-én részben 
a Luther-Társaság, részben saját torony- 
alapja javára jól sikerült vallásos délutánt 
rendezett Az ünnepélyt a Varga Lajos tanító 
által vezetett gyermekkar éneke nyitotta 
meg, mely után ifj Kovácsi Kálmán theo- 
logus szavalta el Ábrányi E. költeményét: 
„Keresem az Istent“. Bevezető beszédet

Törteti Lajos ceglédi lelkész mondott, majd 
Magócs Károlyné énekelte el Szabolcska- 
Hubay ünnepi énekét és egy koráit, Szrnka 
Rózsika pedig Csengey G : „Az első ibolya“ 
című költeményét adta elő. A Brózik Gyula 
kántortanító által betanított ifjúsági énekkar 
egy egyházi ének előadásával szerepelt. 
Hatalmas előadást tartott dr. Oppel Jenő 
ceglédi főgimn. tanár az anyagiság és az 
erkö’csiség kérdéséről. Lustyik Lajos sza
valata, Varga Lajos solo éneke, a gyermek
kar dala 8 Petro Judit szavalata után Magócs 
Károly helyi lelkész mondott lendületes 
záróbeszédet. Az ünnepély, melyen a község 
lakosai felekezeti különbség nélkül zsúfo
lásig töltötték meg a templomot, a jelzett 
cé'ra a jelenvoltak önkéntes adakozásából 
3 milliót meghaladó összeget juttatott.

A sárszentmiklósi kisded egyházközség 
Béldi Béla községi főjegyző kezdeménye
zésére még január havában elhatározta, 
hogy a világháború alatt elrekvirált harang
jai helyébe két új harangot szerez be. Az 
elhatározást tett követte. A főjegyző buzgó 
fáradozása és a hívek nagy, lelkes áldozat
készsége folytan közel két vagon búza 
gyűlt egybe. Különösen említést érdemel 
vitéz Láng Mihály községi bíró és testvérei, 
kik 30 q búzát adtak e nemes célra.

A széphangu harangok április hó elsején 
érkeztek a sárbogárdi vasútállomásra, hon- 
nét virágvasárnapján szállíttattak fényes 
bandérium és fehérruhás leányok kíséreté
ben a gyülekezet templomához. A falu elején 
Haniffel Sándor lelkész üdvözölte az érkező 
harangokat, majd a  templom előtt „Dicsérd 
én lelkem“ közének elhangzása után Fischer 
Mariska „A mi harangjaink“ című költe
ményt szavalta el nagy hatással. Ezután 
vitéz Láng Mihály rövid beszéddel átadta 
a gyülekezetnek a harangokat, melyeket 
néhány szóval Nika egyházközségi felügyelő 
vett át. Az avatási szertartást Schöll Lajos 
főesperes végezte, majd a hívek harang
zúgás közben bevonultak az Úrnak házába, 
hol „Erős vár a mi Istenünk“ eléneklése 
után az oltári szolgálatot a helybeli lelkész 
végezte, míg a mély gondolatokkal tele, 
magas szárnyalású ünnepi szent beszédet 
Róm. Vili. 31. alapige alapján Schöll Lajos 
főesperes mondotta. Az ünnepi istentisztelet 
fényét nagyban emelte a gyülekezeti dalárda, 
mely Kirchknopf László kántortanító szak
szerű vezetése alatt két szép lélekemelő 
éneket adott elő. Az ünnepélyt díszgyűlés 
fejezte be és a Himnusz éneklése után 
távozott a hivek serege a templomból. Majd 
megkondultak az összes harangok s szóltak 
egy negyedóra hosszat az elesett hősök 
emlékének. Az emlékezetes napnak befeje
zéseként a nőegylet által a lelkészlakban 
rendezett ebéden, melyen a környékbeli 
előkelőségnek számos tagja vett részt, az 
első felköszöntőt Kis Dániel sárbogárdi 
ref. lelkész mondotta a gyülekezetre, Schöll 
Lajos főesperes pedig a nőegylet áldozat- 
készségét s körültekintő figyelmességét 
köszönte meg.

Új evangélikus tanítóegyesület. A
csanád-csongrádi egyházmegye evangélikus

P u s z tá n  m agán os  fö ld b ir to k o s
háztartásának vezetésére megbizható, középkorú, komoly és rendszeretö nőt keresünk, ki a pusztai 

gazdálkodást, finomabb főzést, baromfinevelést és kertkezelést érti. 1—3
Ajánlatokat F Ü R I  A Z O L T Á N  vallástanár címére küldjék K I S K Ő R Ö S R E  (Pest megye).
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tanítói április 7-én a hódmezővásárhelyi 
ev. egyház tanácstermében tartották alakuló, 
tömörülő gyűlésüket. Elnökké választották 
meg Országh József szegedi tanítót. Alelnök 
lett Huszár József szentesi, jegyző Brlas 
nagybánhegyesi, pénztáros Kiss Kálmán 
tiszaföidvári tanító. A csanád-csongrád 
egyházmegyei Evangélikus Tanítóegyesület 
szerves része a bányakerületi és az Orszá
gos Ev. Tanítóegyesületnek. Az alakuló 
ülés, amelyen 10 vendég jelent meg a 
szomszéd egyházmegyék tanítósága köréoöl, 
üdvözölte Krug Lajost az országos elncttöt 
és Unrin Károlyt, a bányakerületi tanító
egyesület elnökét. Az új egyesülésre Í3ten 
áldását kérjük.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Németország. A most ébredező vallásos 
élet, mely úgy az evangélikus, mint a kat- 
holikus részről tapasztalható természet
szerűleg összeütközéseket hoz létre, külö
nösen ott, ahol a két egyház egymás mellett 
működik. Leginkább feltűnik ez Németor
szág nyugati részeiben a Rajna vidékén. 
Sajátságos ok keltette fel a harcot a két 
felekezet között. A bensbergi vár a háború 
előtt kadettiskola volt, most nincs szükség 
reá és most mindkét egyház a hatalmas 
épülettömböt a maga céljaira szeretné fel
használni. Evangélikus részről ellenszegül
nek annak, hogy ott róm. kath. iskolák 
létesüljenek, mert már 85 évi gyakorlat 
után szolgalmuk van evangélikus istentisz
teletet tartani, ami megszűnne, ha teljesen 
kath. kézre kerülne az intézet s azt propa
gálják, hogy ott állami intézetek állíttassa
nak fel. A birodalmi bíróság lesz hivatott 
ez ügyben dönteni.

Hatalmas áramlat indult meg a német 
népének ápolására. Énekkurzusokat és 
énekheteket tartanak. Felölelik az egyházias 
tartalmú és a világi dalokat is. A cseh- 
német községekből indult meg ez az áram
lat, folytatódott Sziléziában és már most 
Stettin, Halle, Gaming Reisse, Eisenach és 
még számos városban tartanak ilyen kur
zusokat, mert felismerték milyen érték és 
milyen erő van a népénekben és a népdalban.

Lengyelország. A lengyel kormány 
csak folytatja rabio politikáját az evangéli
kusokkal szemben. Most újabb rablásról 
jön hír. A poseni evangélikus lelkészeknek 
Posenben volt egy fufmternátusuk, ahová 
a vidéki lelkészek iskolákat járó gyerme
keiket beadhatták. Ezt a Paulinum nevezetű 
intézetet a lengyel kormány a maga szá
mára foglalta le és a növendékeket meg a 
diakonisszákat egyszerűen az uccára kitelte. 
Ez ellen nemcsak a németek, de a világ 
számos protestáns egyházai i3 protestáltak 
a népszövetségnél, mert ez a versaillesi 
békének egyenes megsértése, de hát ilyen 
csekélységgel a lengyelek nem törődnek.

Svédország. A Stockholmban tartandó 
protestáns világkongresszusra az előkészü
lés nagyban folyik. A legtöbb országos 
egyház már megnevezte képviselőit. Svéd

országot képviselik az upsalai érsek és 
Skara, Karlstadt, Växiö püspökei. Dánia 
képviselői Kopenhága, Aalberg és Haders- 
lev püspökei. Hollandiából lesz Slotemaker 
de Bruine egyetemi tanár és dr. Weyland 
egyházi elnök. Magyarországból eddig dr. 
Ravasz és Révész lettek bejelentve Posent 
dr. Blau superintendens képviseli. Francia- 
országból ott lesz Monod Wilfréd lelkész, 
Bianquis misszionárius, Monnier Henrik 
tanár és Scher meg Altorfer egyházi taná
csosok. Németországból mennek dr. Kapler 
főegyházi tanácsos, dr. Ihmels püspök, dr. 
Deissmann egyetemi tanár, dr. Simons 
birodalmi törvényszéki elnök és Lie Stange 
az ifjúsági egyletek elnöke.

Jugoszlávia. A szuboticai evang nö- 
egyiet marc. 22-én ünnepelte meg Jókai 
centennáriumát, mely alkalommal Szántó 
Róbert1 lelkész tartott felolvasást. — Fáik 
Henrik novibanovcei lelkész állásáról le
mondott. — A zsabjai missziói egyház 
templomot épít. — A moravcei gyülekezet 
részere a puconci gyülekezet toronyépítés 
céljára 6 millió K t gyűjtött.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Ruppert Gizikét, Ruppert 

Henriit misziai főjegyző leányát eljegyezte 
Búsz Imre szárazdi ev. kántortaníto.

Esküvő. Balázsovits Gyula szepetneki 
ev. tanító április 11-én vezette oltárhoz 
Pék Ilonkát Szepetnekről.

Halálozás. Alulírottak úgy a magunk, 
valamint a nagyszámú rokonság nevében 
is fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, 
hogy a felejthetetlen, drága anya, testvér, 
anyós, nagyanyó és rokon, Ozv. Rethei 
Fadgyas Janosr.é szül. Kistatai Tatay Róza 
f. évi április 14-én délelőtt 10 órakor hosz- 
szú,_ kínos szenvedés után 68 éves korában 
az Úrban csendesen elhunyt. Drága halot
tunk hült tetemét folyó évi április nó 16 án 
délután tya4 órakor az alsóvárosi temetőben 
örök nyugalomra helyeztük. Pápa, 1925. 
évi április hó 14-én. Boldogok az halottak, 
akik az Úrban halnak meg.

Fadgyas Irma özv. Szarka Pálné, Fad
gyas Gyula, Fadgyas Ilona férj. Bárdosi 
Aladárné, Fadgyas Emme férj. Erős Sán- 
dorné, Fadgyas Aladár, Fadgyas Olga gyer
mekei. Tatay Lajos, Tatay Sándor testvérei. 
Fadgyas Béla, ifj. Fadgyas Gyula, Bárdosi 
Sándor, Bárdosi Jenő, Erős Ferenc unokái. 
Fadgyas Gyu áne szül. Ihász Gizella, Bár
dosi Aladár, Erős Sándor menye és vői. 
Tatay Lajosné szül. Varga Teréz, özv. Illés 
Mihalyne szül. Fadgyas Ilona sógornői.

Ú J D O N S Á G O K .

Meghalt Pflanzer Baldin. Pflanzer Bal
din vezerezredes, a világháború egyik ve
zére, tüdőgyulladásban meghalt.

A kötelező tűzbiztosításért. Sopron 
vármegye törvényhatósági bizottsága felira

tot intéz a kormányhoz és a nemzetgyű
léshez, amelyben kéri a kötelező tűzbizto
sítás törvénybe iktatását.

Olcsóbb lesz a cukor. A pénzügymi
niszter a cukor adót kilogrammonként 4 
aranyfillérrel leszállította. A hivatalos hírek 
szerint 1000 K-val olcsóbb lesz a cukor.

50 aranyfillért szednek az iskolai 
könyvtárra a tanulóktól. A miniszter el
rendelte újból, hogy minden beirt elemi 
iskolás gyermek után 50 aranyfillér sze
dendő be a tanítói és ifjúsági könyvtár 
gyarapítására.

151 éves ember. A világ eddig azt 
tartotta, hogy a legöregebb ember Ameri
kában él és összesen 115 éves. Most ki
derült, hogy Konstantinápolyban egy sok
kal idősebb öreg él, aki nem kevesebb, 
mint 151 éves. Hiteles okmányokkal iga
zolja, hogy másfél századdal ezelőtt szü- 
letetttés legutoljára 98 éves korában nősült.

Újítások a kultuszminisztériumban. 
A közoktatásügyi miniszter rendeletben 
közli az illetékesekkel, hogy az elemi nép
iskolában a törvényben megállapított szor
galmi idő megállapítása iránt az első fokú 
iskolai hatóságok részéről előterjesztett 
kérelmek elbírálását ezentúl a törvényha
tósági bizottság hatáskörébe utalja.

Telefon központ a Hortobágyon. Deb
recen városa Hortobágyon 5 állomással 
telefon központot létesített.

Kivégezték a  hannoweri kéjgyilkost. 
Harmann Frigyes kéjgyilkost, akiről annak 
idején a Harangszóban is megemlékeztünk, 
kivégezték. Érdekes, hogy a kéjgyilkos 
utolsó kívánsága az volt, hogy papot kért 
maga mellé.

A tökéletes m agyar irodalom. A ha
nyatló magyar irodalom új lendületet vett, 
mióta megindult a legtökéletesebb szépiro
dalmi lapunk, A Nemzet. Irodalmi életünk 
kiválóságai sorakoztak A Nemzet zászlója 
alá, hogy legszebb írásaikkal segítsék győ
zelemre azt a szellemi harcot, melynek 
célja egyrészt a magyar szellemi életet új 
lendületre serkenteni, másrészt a külföld 
előtt bizonyságot tenni a magyar géniusz 
érlékeiről, irodalmi és művészi életünk 
tökéletességéről.

A Nemzet második évfolyamának min
den száma irodalmi szenzációt jelentett, a 
most megjelent húsvéti száma pedig az 
előbbieket is messze felülmúlta s olyan 
meglepetést hozott, amire eddig példa sem 
volt irodalmunkban.

A Nemzet húsvéti számában Rákosi

{enő, Herczeg Ferenc, Gárdonyi Géza, 
’intér Jenő stb. egy-egy legszebb Írásán 
kivül az izmos, fiatal magyar tehetségek 

sorakoztak fel. Nyári Andor, Vályi Nagy 
Géza, Komáromi János, Bodor Aladár, 
Boross Sándor, Zo'tán Vilmos stb., stb. 
novellái, versei teszik élvezetessé, változa
tossá a Nemzetet.

A Nemzet szerkesztői: Hangay Sándor, 
Varga Bála dr. és Szegedy László, a fiata
labb írógárda három izmos tehetsége kiváló 
érzékkel és Ízléssel gondoskodnak arról, 
hogy a lap változatos, nívós, előkelő legyen.

E r z s é b e t  K i r á l y n é  s z á l l ó  B u d a p e s t ,  IV., Egyetem-utca 5. és 7.
Elsőrendű modern polgári szálló, a Belváros központjában. Központi fűtés, mosdók hideg
meleg vízvezetékkel. Lift. E l i s m e r t  jó k o n y h a .  Esténként cigányzene. Polgári árak.

Evangélikus papok és családok megszokott találkozó helye. 1— 12 Szabó  Imre, szállodás.
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A Nemzet illusztrációit legnevesebb rajzoló- 
művészeink készítik. A Nemzet előfizetési 
á ra : egész évre 600.000 K, félévre 300.000 
K. Megrendelhető egyszerű levelező-lapon 
is a kiadóhivatalnál. Köztisztviselők és 
menekültek közvetlen megrendelésnél 20% 
kedvezményben részesülnek. A „Nemzet“ 
szerkesztősége Budapest, Vili, Eszterházy 
ucca 4/a. Kiadóhivatal: Vili., Szentkirályi 
ucca 23. sz.

100. millió koronát sorsol ki május
30-án Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az Uj Idők, fennállásának 30. évfor
dulója alkalmával olvasói között. Az Uj 
Idők 16 számában folytatódnak Csathó Kál
mán és Ludwig Wolff érdekes regényei. 
Közli a lap azonkívül Rákosi Jenő és 
Hegedűs Lóránt cikkeit, Herczeg Ferenc, 
Bónyi Adorján és Illy János elbeszéléseit, 
Mühlbeck Károly elmés fejléceit, számos 
művészi és időszerű képet és a lap rend
kívül népszerű rovatait, a szerkesztői üze
neteket és a szépségápolást. Az Uj Idők 
előfizetési ára negyedévre 80 000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest VL, Andrássy-út 16.

M agyar lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folytatódik. Az egyik Szederkényi 
Anna: „Márika", a másik Keleti Márton: 
„Leányvár“. E regényeken kívül mulattató, 
tanulságos és érdekes olvasmányok, szebb
nél szebb képek egész kincsesházát találja 
meg az olvasó a lapban. Minden előfizető, 
aki 50 000 koronával fizet elő % évre, A 
Magyar Leányok-on kívül három kiváló szép 
kiállítású ifjúsági regényt kap. Előfizetési 
ára negyedévre 30.000 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingven küld a kiadóhiva
tal Budapest, VL, Ar.drássy ut 16.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
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 b e :

— A számok ezreket értékelnek. — 
Sárvárról: özv. Ricz Mátyásné 4, Reichert 
Ede 4, dr. Ajkai Béla Répcelak 30. Ovíffy- 
asszonyfáról: Károlyi Endre 4, Horváth 
Mihály 14, Szombathelyről: Sarkady Ká
roly 10, Nika József 10, özv. Ulreich Ala- 
dárné 4, Klein Edéné 5, Simon Jenőné 4, 
Szentes Sándor Körmend 4, CeMdőmölkről: 
Nagy András 86, Kiss Sándor 4 Ka bátsch 
István 4, Szórády Kálmánná Mosor.sztjános 
36, Steinhausz Béla Putnok 4, Debrecen
ből : Hajdú Józsefná 5, Farkas Győző 3, 
dr. Lauringer Jánosné Kőszeg 4, Kapuvár
ról: Róth Gyula 10, Ivány Ida 10, Keszt
helyről : Oppel Ödönné 4, Posch Zugmond- 
né 4, Bobéról: Kücsán István 4, Szelestey 
Lás'ló 4, Helei Kastél 4, Némethi Mihály

Pápa 4, Győrből: Schneider Nelly 10, Ku
nos Endre 10, Kalmár Lajos 4, Tóth József 
4, Jakus János 4, Goszlola József 4. ifjú 
Szalay Gvörgy Rábcakapi 4. Budapestről: 
Pauszky Sámuel 4, Koritsánszky Ottó 120, 
Hoissy Fridolinné 4, Kálmán Istvánné Túra 
36, özv Laucsek jánosné Pécel 14, Kiss 
Ferenc Szeged 4, Hanzély Eta Mezőberény 
4, Országit Józsefné Rákospalota 4, Mes- 
terházy Ernő Nagygeresd 100, Karsay Jó
zsef Farád 24, Molnár József Vincefő 3, 
Szmik László Eoying 8, Horváth Dezső 
Zalakoppánv 4, Döbröntei Károly Kemenes- 
hőgyész 4, Fucks János Szepetnek 8, Vár- 
allyay János Sopron 4, Futász János Pécs 
10, Szepper Katica Mecsekszabolcs 24, Ifj. 
Egylet Tét 50, Balogh Kálmán Deszk 18, 
Dobos András Miskolc 4, Dénes Lajos 
Pusztaföldvár 14, Állomásfőnök Dávidháza 
4, Győrből: Macher Etek 3, Weller Dániel 
10, Ernst János 36, Szombathelyről: Putt 
Gyula 4, Borbély József 4, Körmendről: 
Rácz Tibor 14, Sárkány Ferenc 4, Somogyi 
Béláné 4, Kovács Sándor 16, Langer Er
zsébet 4, Bedy Kálmán Pórládony 4 Kon
dor János Aisószeleste 4, Fehér Pál Ostffy- 
assronyfa 4, özv. Szekeres Gáborné Edve
4, Szendrey Gézáné Celldömölk 4, Nagy 
Pál Szenttamáspta 4, Adorján Ferenc Zala- 
szentgrót 4, Hofbauer Pál Balatonalmádi 4, 
özv. Skrabák Gézáné Veszprém 4, Kócsi 
Pál Karakószörcsög 4. Tomka Gusztáv 
Bonyhád 4, Pécsről: Brunner Emilia 10, 
Németh Béla 34, Kaposvárról: özv. Németh 
Józsefné 4 Stancz Jánosné 18, Szilsár
kányról : Kiss Bálint 4, Gecsényi Antal 10, 
Budapestről: Varságh János 4, Hajnalffi 
Gitta 10, Laukó Pálné Soldvadkert 14, 
Sikter István Rákospalota 4, Bartkó Sándor 
Miskolc 4, Dómján Ferencné Dergec3pta 4, 
Reizinger György Lajoskomárom 10, Erdélyi 
Sándor Sárvár 14, Szombathelyről: Schlei
fer Imréné 4, Edvy Lajos 2, jánossy Gá
bor 16, özv. Takács Samuné Répcelak 4, 
Edvy Jenőné Edve 4, özv. Rosta Mihály 
Kemenespálfa 4, Dobrovics Sándorné Ga- 
csénypuszta 10, Dávid Károlyné Dág 14, 
Mórotz Gyula Baltavár 4, Györgyi Sándor 
Meszlen 4, Sopronból: Bencsik Lidia 10, 
Asbóth József 4, Lendvai Józsefné 4, Gosz- 
tolya Samu 14, Menyhárt Sándor 4, F. 
Grabenhofer Lachenbach 10, Győrből: dr. 
Dukavics Vilmos 14, Fischer Kálmán 16, 
Benedek Vince 30, Serbán Róza Cegléd 4, 
Kiss Kálmán Tiszaföidvár 18, Szüts Sán
dor Bük 1.500 K, Ó id ró l: Szajkó Antalné
5, Hipszky Andrásné 5, Bárki Karolina 
Acsád 10, Varga Istvánné Rábabogyoszló 
2, Szabó Lajos Körmend 4, Nitschinger 
Lajos Pilis 4, Nagy Jenöné Vác 4, Hajdú 
Józsefné Debrecen 5, Steinhausz Béla Put
nok 20, Z-lmbó Károlyné Gérce 2, Berzse
nyi Jancsits Miklós Kapuvár 2, Borbély 
Béla Markotabödöge 15, Rupprecht Antal 
Sajtoskál 32, dr. Farkas Elemér Sárkeresztur 
16, ifj. Misurák József Rád 16, Andrássy 
Paine Diósgyőr vasgyár 16, „Év. egyház 
Tárnokréti 255, Nagy Jenő Öskü 1, dr.
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Thébusz Béla Budapest 200, Kótsch Mihály 
Pusztavám 2, Vidonyi Blanka Gönyű 2.

1925. április 26.

rzlelfi« izerkesztf 6« kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Hxevteottkárd. v*i»i»««aT9. 

BxerkegKtőtárs: NEMETH KABOLT. 
KínlratokM nem adunk viasza.

Eladó. Szenfgotthárdtól 15 percre fekvő 
Zsida községben elköltözés végett eladó 
egy ház gazdasági épületekkel és birlokkal 
együtt. A ház 2 szobából, konyhából és 
kamarából áll, melyhez istálló (8 drb. állat 
részére), pajta, fahiz, és apróbb gazdasági 
épületek. A birtok 8 hold (1200 G-öl) 
szántó és rét, őszi vetéssel együtt. Eladást 
eszközöl és bővebb felvilágosítással szol
gál : Düh István Szentgotthárd, Erzsébet-u.
1. sz. Vas megye. 1—2

Janszky István mííSZÖTÖ
Csorna. 3—12

Ajánlja saját készítésű damasztáruit, ú. m.: 
abrosz, szalvéta, törülközőkendőit, da- 
m aszt-grádlit. Azonkívül len- és kender
vásznait kizárólag jó minőségben. ■ -
----------- Alapíítatott 1892-ben. ----------

Walter magántanfolyam
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 51. 

Előkészít középiskolai összevont ma
gánvizsgákra, érettségire, vidékieket 
is. Tisztviselőknek nagy kedvezmény.

5-1 0

Ev. úri leány (40 éves), kinek orvosa 
levegőváltozást ajanl, szívesen elmenne 
tenger mellé, de bárhová is, — csak el
látásért, finom fehérneműt varrni, vagy 
kézimunkát készíteni. A legkényesebb igé
nyeket is kielégíti. B eszél: magyarul, hor
vátul, szerbül és németül. Címe: Broschko 
G. A. esperesné (IV. Deák-tér 4. II. sz.) 
megtudható. 2—3

Gazdák figyelmébe!
Légujabb vívmány a kaszagyártás 
terén a »Páva Nemes-acél« véd

jegyű kasza
Egy próbarendelés mindenkit meg fog 
győzni e kaszák kiválóságáról. Jó tállás 
minden d a ra b é r t; amennyiben meg 
nem felel, három szori kikalapálás 

után is készségesen kicserélem.
Kapható kizárólag

SALBER KÁROLY kereskedésében 
Szentgotthárdon. 7_ 2(1

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

Elvállal: úri és női öltönyök, díszitő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gyászesetben a ruhák soronkíviil, 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. 7—20

Nyomatott Wellisch Béla vülaraüzentü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ban.

Laptulajdonos:
a üuoánt& ll L a lim r-S zö v e tséo
k x  Orhzájos Lothor-Szövet- 

ség hlvaUloK lap ja .

Kéziratok, elófizotósl dijak 
én reklamációk a 

HARANGSZÓ Bzerkesztó- 
kiadóhi vatal kn ak 

Qientgotihárdr* fVasrm.) 
Küldendők. 

KIőHsotést elfogad 
azindaa «vans, leiké«* 

ée tanító.
Higjelenik minden vasáraap

f f

T a r ts u k  m eg  a rem é n y sé g n e k  va llá sá t 
tá n to r lth a ta tla n u l.

Sztrkeutd-kUdéUrAUU:
s z e n t o o t t h Ar d .

Varvírmegye
k  „HAKAKS8Z0“

•lőlzetésl ára : a aiásadlk 
nagyedérra 16.000 korona. 
Caoportoa küld. 15.000 K. 
Latker-SaSretégl tagoknak 

10°/>-oa kadreiminy. 
Amerikába egész írre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a M. negyedre 20.000 K.

A .Harangazd* terjeaztí- 
aére befolyt adományokból 
•zórrányban lakó híreink 

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

flz én lelkemet adom 
belétek.

V álasz e g y  lev é lre .
Irta : Dr. Benkő István.

El-elnézem a fákat és virágokat. 
A hatalmas tölgyet, a sugár fenyőt 
vagy a gyönyörű rózsát és a szende 
ibolyát. Oly szépek, oly ékesek. 
Valami nagyszerű erő működik 
bennök, amely belülről fejleszti, 
növeszti őket, amely száraz ágaikra, 
száraikra rügyeket, leveleket, bim
bókat, majd gyümölcsöt varázsol. 
És e szép növényekben, e csuda 
alkotásokban nincs lélek.

Vagy nézem az állatokat. Ezek
ben már van lelki élet. Szomor- 
kodnak vagy örülnek, megismerik 
gazdájukat, tehát emlékeznek, egyik 
házat épít, mint a hód, a másik 
sejteket alkot, mint a méh, de hajh! 
mily nyomorult az a lelki élet! A 
hód ezer évvel ezelőtt is csak olyan 
házat csinált mint most s a méhecs
ke szép hat szegletre rakja ki a 
sejteket, de. azután egyébhez nem 
is ért, nem is fog érteni soha. Bi
zony, az állatok lelki élete nagyon 
korlátolt.

De még az em ber lelki élete is 
telve van mindenféle hibával. Pe
dig az ember lelke már igazán 
nagyszerű erő az állatokéval szem
ben. Az ember tudja fejleszteni sa
ját erőit, tud önmagától, tud más
kép cselekedni, mint testi ösztönei 
kívánják s a legnyomorultabb af
rikai is képes felemelkedni Isten
hez, ha lelkét mívelik. Mégis az 
emberi lélek nem tökéletes. Ameny- 
nyi jót hoz létre, annyi rosszat is. 
Azért nagyon nevezetes és becses 
az Úr Ígérete: A z  én lelkem et adom  
belétek. Az Isten Lelke már egészen 
tökéletes s azért alkalmas arra, 
hogy az emberi lélek bajait meg
orvosolja.

A Harangszó t. szerkesztőjének 
a szíves közvetítésével megkaptam 
egy finomlelkű urinő levelét, mely
ben „Protestáns nőnevelés“ című 
(1. a Harangszó 1925. febi\ 8-iki 6. 
sz.) cikkemre vonatkozó, igen ér
tékes és megszívlelendő reflexiókat 
közöl.

Tiszteletben tartván a levélirónő 
azon kívánságát, hogy „nem a 
nyilvánosság számára“ vetette pa
pírra észrevételeit, helyes nőneve
lési elveket tartalmazó levelének 
csak azon részeire szorítkozva bá
torkodom itt megjegyzéseimet el
mondani, amelyek cikkemmel — 
legalább látszólag — ellentétben 
állanak. Teszem ezt elsősorban 
azért, mert nagyon szeretném, ha 
lapunk olvasói közül minél többen 
gondolkodnának korunk ez égető 
problémája felől.

A levélirónő szerint „nagyon 
tévesen“ állapítottam meg a nő
nevelés célját, mert ha az általam 
kitűzött célt (hogy a nő a hitvestárs 
és a családanya magasztos hivatá
sának megfelelhessen) szem előtt 
tartva neveljük a leányokat, úgy 
azok — szerinte — képzelődő, áb
rándozó, sőt — : érzéki teremtésekké 
lesznek.

Bocsássa meg a tisztelt levél
irónő, de én ebben — enyhén 
szólva — prüdériát látok, pláne ha 
a inegokolást olvasom, azt t. i., 
hogy a leányok előtt sohase han
goztassuk, hogy „valódi hivatásuk“ 
a hitves és az anya szerepe, mert 
ha a leányka folyton ilyen célzáso
k a t hall . .  Hát, kérem, itt vagyunk 
m ár: Én is azt vallom, hogy cél
zá so k a t ne halljon, mert akkor tény
leg képzelődni lesz kénytelen, mert

a féligmondott, féligértett célzásokat 
természetes tudásvágyától sarkalva 
törekedni fog bizonyossággá kiegé
szíteni ; éppen ezért az én kijelen
tésem szórendje más : ne célzásokat 
halljon, hanem a képzelődésre tápot 
nem nyújtó, az ábrándozást kizáró, 
ezért érzékiséget fel nem keltő, 
világos, határozott kijelentést pl. hogy 
egy asszonynak kötelessége a férfi 
keresetét megbecsülni, beosztani, 
lakását, házatáját rendben tartani, 
gyermekeit Isten-, haza-, ember - 
szeretetre nevelni stb. Az ilyen 
élethivatásra előkészítő, kitartó, ko
moly nőnevelő munkát igazán ne
héz dolog összetéveszteni s aligha 
lehet és szabad azonosítani — amint 
ezt levélirónő teszi — a „leplezet
len férjvadászat“-tal.

Nem hagyhatom szó nélkül levél- 
irónőm következő kijelentését: „le
rontják (már t. i. azok, kiket az én 
célom szemmeltartásával neveltek) 
azoknak az önálló nőknek is a jó- 
hirnevét, kik életmódjukkal tiszte
letet érdemelve s nyerve, velük 
semmiféle nexusban nincsenek.“ 
— Én ugyan feltétlen tisztelője 
vagyok minden őszinte meggyőző
désnek, de az ilyen „önálló nők“ 
létezését nem tudom elhinni, azaz 
nem hiszem, nem ludom elképzelni 
azt, hogy legyen nő, aki meggyő
ződésből ki akarná magát rekeszteni 
a hitvesi s anyai szent kötelességek 
teljesítéséből. Ha mégis akadna 
ilyen rajongó, annak minden pro
testáns világnézetem ellenére nem 
ajánlhatok egyebet az — apáca
zárdánál. De nincs is szükség erre 
a nőtípusra, mert ma már néhány 
évtizedes tapasztalat bizonyítja, 
hogy a férjes nők rendszerint sok.

Viseljük szivünkön a Harangszó ügyét!
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kai komolyabban és lelkiismerete
sebben végzik hivatali teendőiket, 
mint az önálló nők. El is végezhetik, 
tehát nem kell hivatali állásukat 
leánykorukban sem „átmeneti álla
potnak“ tekinteniükspl. nevelő mun
kájuktól sem kell a jövő generációt 
félteni, mint azt levélirónő állítja.

„Ma tehát a nőnevelés első célja 
— mondja továbbá a levél — nehéz 
küzdelem az egész világáramlat 
ellen!“ Ezen kijelentés helyességét, 
igazságát elismerem, de ezt nem 
célnak tekintem, hanem csak hat
hatós, elsőrangú eszköznek az álta- 
lám kijelölt magasztos cél elérésére, 
aminthogy cikkem második felében 
éppen e küzdelem szükségességét, 
fontosságát hangsúlyozva hivatkoz
tam protestáns világnézetünk érté
kére.

Végül egy naívságában kedves 
ellentmondásra bátorkodom a ked
ves levélirónő figyelmét felhívni: 
Becses levele második lapján ugyan
is szinte tüntető elismeréssel hódol 
az önálló nőknek, a harmadik lapon 
pedig azt írja, hogy a nőnevelésnek 
„legbiztosabb, legmaradandóbb kut- 
forrása marad örökké: egy igazi, 
jóságos, önfeláldozó édesany j. “ (A 
levélben aláhúzva!)

Lássa, lássa! Minden „önálló 
nőben“ egy-egy ilyen „legmara
dandóbb, önfeláldozó édesanya“ 
veszett el pótolhatatlanul, mert — 
bocsássa meg a célzások elítélőjé
nek az egyetlen célzást — a kettőt 
egyesítve lehetetlen elképzelni. Bé
ke velünk!

Rz Isten megfizet.
Irta: Mayer Pál. (1)

1. Jancsi inas lesz.
Tizet ütött az óra.
A gróf úr még egyet nyújtózott a puha 

ágyban, nagyot ásított, szemeit megdör
zsölte s bámult a semmibe. Majd meg
nyomta a csengő _ gombját.

Vár. Semmi. Újból csenget.
— Hol a manóban van az inas?
Kis vártáivá bejött a mindenes.
— Méltóságos uram, ma én fogom ki

szolgálni, mert az inas az éjjel megszökött.
— Megszökött? — A zsivány 1 Pedig 

tegnap adtam neki jócskán előleget!
* *

*

Eszes gyerek volt s a szülőinek nem 
sok gondot okozott. Nem azért, mintha 
arra nem lett volna szükség, hanem azért, 
mert a bölcs szülők manapság engedik nőni 
a gyermekeket, mint a kis csikót, vagy a 
kis borjut saját kénye-kedve szerint. Nyaktó 
nélkül 1 Hadd ugrálja ki magát!

— Én se voltam különb, szokta volt 
mondani a boldog apa — mégis négy fer- 
tályos gazda lett belőlem 1

1925. május 3.HARANÜS2Ó.

Lelkem tavasz.
Tavasz álmodása örömmel köszönitek; 
szivembe zárlak édes napsugár, 
ajkamra mosolyt csal enyhe ragyogásod 
. . .  óh, hisz így már az élet sem sivár I

Leráztam mindazt, mi földhöz köt és nehéz, 
eloszlattam a sötét árnyakat 
. . .  és megtaláltam a lélek tiszta fényét; 
mely ragyogó, magas régiókba hat.

És elég volt ehhez: a téli elmúlás, 
enyészet felett: tavasz diadala, 
hogy lelkem a test súlyát lerázza — s Hozzád 
én Istenem — törjön a magasba!

KARNER LUJZA.

Görgey intelmei leányához konfir
mációja alkalmából.

Köztudomású dolog1, hogy az 
1848—49-iki m agyar szabadság- 
harcnak három legkiválóbb alakja 
Kossuth, Petőfi, Görgey evangéli
kus vallásuak voltak. Petőfinek 
evang. egyházunkhoz való viszo
nyáról az elmúlt évben, születésé
nek 100 éves évfordulója alkalmá
ból több cikkben megemlékeztünk. 
Kossuth Lajosnak evang. egyhá
zunkhoz való belső viszonyát talá
lóan jellemzi maga Kossuth, ami
kor egy helyütt azt mondja: „evan
gélikus szülőktől születtem, evan
gélikus vallásban neveltettem, s 
lelkemben jól érzem magamat Lut
her azon tana mellétt, mely a lelki
ismeretet emancipálta, midőn a ke
resztyén valláskutfejévé a Szeut- 
írást jelölte ki . . .“ Görgeynek ev.

így történt, hogy a fiú akkor járt isko
lába, amikor neki jól esett, bár írni, olvasni, 
számolni így is megtanult, A templomot 
csak kívülről ismerte, noha alig pár lépés
nyire laktak tőle. Imádkozni meg otthon se 
igen imádkoztak.

— Minek az ? Volt otthon a jelszó. Az 
ember csak tölti vele az időt. Semmi hasz
na ! Az igaz, hogy annál több volt az el
pocsékolt idő a hiú, üres tervezgetéssel, a 
gyötrő gondokkal, amikkel az istenfélő, Is
tenben bizó embernek semmi baja. Mert 
Istennek szent nevében megyen a dolgára, 
nyugodt lélekkel végzi azt s Istennek áldá
sával tér meg házába. Békén tölti idejét.

Azonban a Kovács-Tóték házában mindez 
hiányzott. Nem segített rajtuk, hogy nem 
imádkoztak s nem végeztek többet, sőt még 
kevesebbet, mint azok, akik időt szakítot
tak maguknak az imára.

Egyszer azonban mintha mégis feléjük 
fordult volna a szerencse: a Méltóságos- 
hoz hivatták a gazdát.

— Tyhü az áldóját, mit akarhat tőlem 
a gróf — hüledezett a gazda. Kékbe vágta 
magát, a vályúnál megmosakodott s már 
ment is.

— Nézze, Kedves Barátom, szólt a 
Méltóságos a haj'ongó, bókoló gazdához, 
az én inasom, az a gazember, a multkori-

egyházunkhoz való viszonya sem 
volt ridegebb Petőfiénél, Kossuth- 
énál.

Tudva vagyon, hogy Görgeyt 
a világosi fegyver letétel után Kla
genfurtba internálták, ahonnét is 
1867-ben tért vissza a hazába. Gör
gey internálása ideje alatt — Mar
ting József nyug. gimnáziumi igaz
gató eredeti feljegyzései szerint — 
rendkívül sokat aggódott családjá
ért, de saját sorsa felett soha sem 
panaszkodott, aminthogy panasz 
sohasem hangzott el ajkáról. Tűrt, 
szenvedett, mint senki más és hall
gatott. Fő vágya az volt, hogy gyer
mekei magyarok maradjanak és 
Magyarországon éljenek. A leányát 
Bertát 1866. év tavaszán Székács 
József püspök készítette elő a kon
firmációra. Rendkívül megható Gör
geynek ez alkalommal leányához, 
Bertához írt levele. Görgey Berta 
ugyanis első ízben lépvén az Úr- 
asztalához, levélben kérte szám
űzetésben levő atyjának áldását. 
Az apa teljesítette leányának kí
vánságát. Hosszú-hosszú levelet 
í r t . . .  írja Kardos Samu dr. „Visz- 
szaemlékezés Görgeyékre“ című 
értékes m unkájában. . .  az ő kedves 
„Weibikájának“, ez volt becézett 
neve Bertának, amelyben kereset
lenül, teljes közvetlenséggel el
mondja életének történetét, a sors
csapásait, az emberek lelketlen 
voltát, de hangsúlyozza, hogy Isten
ben vetett b iza lm á t soh asem  vesztette  
el és kéri leányát, hogy higyjen, 
bízzék és szeressen, s ezen nap

ban megugrott; a maga fia, a Jancsi, épen 
megfelelne. Úgy látszik, hogy ügyes, eszes 
fiú, életre való fiatalember. Nálam, bizto
sítom, kedves barátom, jó dolga lesz. Meg
tanul emberséget, finomságot, megtanulja 
az urakkal való érintkezést s boldog lehet 
egész életében!

Az istentiszteletről, a templomról, a 
vasárnapról nem volt szó, mert a Méltó- 
ságosnak is utolsó gondja volt a templom. 
Úgy vélte, hogy elég nagy Úr ahhoz, hogy 
a templom s a jó Isten nélkül is meg
élhessen.

Dictum factum, az egyezség megköttetett. 
A legény kap megfelelő ruhát, kap havi
400.000 korona készpént, úri kosztot, ven
dégektől „trinkgeldet“. No meg ist-ott 
szabad lopás, amit a Méltóságos ugyan 
nem említett, de amit a gazda természetes
nek talált.

— No, Isten áldja, kedves barátom, 
holnap várom a fiutl

Kovács-Tótnak szűk volt a világ, midőn 
a kastélyból kilépett.

— Minő szerencse, minő szerencse I 
Hogy fognak rá irigykedni a bugrisok.

No hiába, mégis csak neki van a leg
okosabb fia!

Melle dagadt a büszkeségtől s egy fejjel 
magasabbnak érezte magát, midőn végig

ül



emlékére küldi a saját vérétől fol
tos darabját azon fövegnek, ame
lyet a komáromi csatában viselt 
akkor, mikor az ellenség elé sodor
tatván egy osztrák katona mély sebet 
vágott fején. Tartsa emlékezetébe 
leánya az ereklyét, ennél drágább 
ereklyét nincs módjában küldeni.

Görgey 1867-ig volt Klagenfurt
ban, illetőleg Wiktringben inter
nálva. A hazába visszatérve egy- 
ideig a lánchidnál volt alkalmazva, 
azután pedig hosszú élete alkonyáig 
Visegródon élt teljes elvonultságban.

Kornél fiát Rimaszombaton Ter- 
rai Károlynak, a gimnázium akkori 
neves igazgatójának a nevelésére 
bízta. A Görgey fiúnak itt Rima
szombaton, később Késmárkon so
kat kellett tűrnie egyik másik ta
nárától, de különösen tanulótársai
tól az apát terhelő vádak miatt.

1925 május 3

Házi áldás
a német császár írószobájából.

Légy erős a szenvedésben; ne 
vágyakozz az elérhetetlen, sem az 
értéktelen után. Elégedj meg azzal, 
amit a nap hoz; keresd meg min
denben a jót és örvendj a termé
szetnek, valamint erftbertársaidnak* 
ha olyanok is, amilyenek. Ezer 
keserű óráért vigasztaljon meg 
egyetlenegy szép óra. Amit magad- 
bői az embereknek juttatsz, legyen 
az mindig legjava a lényednek, hä 
nem  is várhatsz érte hálát, — aki 
ezt megtanulja, az a boldog, a sza-

lépegetelt az uccán. Az igaz, hogy a kas
télyban bevágott három stampi finom szilva- 
pálihká!, ami szörnyű bátcr.-ággal töltötte 
el szivét s örömében összeesőkolta volna 
a világot.

— No anyjuk, burokban születtünk! Úr 
lesz a fiunkból! Hej, aki á dója, mégis csak 
okos ember az a gróf, tudja, hol szerezzen 
magának inast!

Aznap Kovács Tótéknál ünnep volt. Nem 
dolgoztak semmit, no meg a rokonok, jó
barátok is csudájára jártak a dolognak, 
hogy hát a Kovács-Tóték Jancsija a kas
télyba kerjil. Ki tudja, tálán még gróf is 
lesz belőle!

No, minden úgy van jól, amint van.
Hálát azonban a n3gy szerencséért el

felejtettek mondani a jó Istennek, aki csodás 
bölcsességgel intézi az emberek fiainak 
életét.

2. A kastélyban.
A fiatal ember pontosan berukkolt. A 

paraszt ruha lekerült róla s úri ruhába 
bujtatták. E változás lelkűidére nem nagy 
hatással volt, legfeljebb egy fokkal büszkébb 
lett s kezdetét vette az új élet.

Normális viszonyok között nem volt 
nehéz a szolgálata. A gróf nőtlen ember 
volt s rendesen reggel 10 órakor kelt. Az

bad és büszke halandó és szép lesz 
az élete.

A bizalmatlankodó kárt tesz ön
magában és m ásokban; kötelessé
günk minden embert jónak tartani 
addig, amíg az ellenkezőről meg 
nem győződtünk. Oly nagy a világ 
és mi emberek oly parányik va- 
gyuhk benne, hogyan kívánhatnánk, 
hogy minden mi körülöttünk forog
jon. Ha nekünk fáj valami, ki tudja, 
nincs-e javára a teremtés egészé
nek? Mindenben, ami élő vagy 
élettelen e földön, a Mindenható 
és a Mindentudó nagy és bölcs 
akarata lüktet, csak bennünk pará- 
nyokban hiányzik a készség, hogy 
felérjük ésszel. Ahogy a világ ma 
áll, olyannak kell lennie, és ahogy 
ezentúl lesz, bizonyára jól lesz, 
mert a Teremtő akarata szerint 
való lesz!

HARANGSZÓ

Ki a k lerikális?  Erre megfelelt 
Kraus Xavér Ferenc, a XlX. század 
legjelesebb kalholikus egyháztörténet 
írója a következőkben : 1. K!eriká is 
az, aki az egyházat a vallás fölé 
helyezi 2. Aki a pápát az egyházzal 
felcseréli. 3. Aki vallja, hogy isten
országa e világból való s a pápa 
kulcshfltalma a világi juriszdikciót is 
megában rejti, 4 Aki azt véli, hogy 
vailáőos meggyőződést fizikai hata
lommal ki lehet kényszeríteni, vagy 
meg lehet törpi. 5. Aki kész a saját 
lelkiismerete parancsát idegen tekin
tély nyilatkozatának felá'dozni. — 
Ha ilyen a klerikális, akkor milyen 
a kalholikus? (Pr. Sz. 19)4. 387 ).

új inas vitte be a konyháról a langyos 
mosdóvizet, amelybe mindig néhány csepp 
Eana de Cologne-t kellett csöppinteni. 
Majd az öltözködésnél segédkezett. Ez már 
sú’yosabb müyelet volt, amelynél 1—2 po
fon minden reggel kijárt. Nehezen bár, 
mégis megszokta s idővel szinte rendes 
fizetségszámba vette.

No de nem történt viszontszolgáltatás 
nélkül. Sokkal makacsabb, sokkal büszkébb 
természet szorult belé, semhogy ingyen 
pofoztatta volna magát. Az első pofonok 
elhangzása után ugyan ott akarta hagyni 
a gróf urat, de mit szólna a falu, mit szó'na 
hozzá a világ? — Kinevetnék, gúny tár
gyává lenne s mi volna úri jövőjéből ? 
Szíttá tehát a fogát s mikor a gróf nem 
látta, szívía annak finom szivarjait, mik a 
pofonokra igen alkalmas gyógyszernek bi
zonyultak.

Reggeli után a gróf rendesen kiment a 
birtokára. Ezek az órák, miket az új inas 
a gróf lakosztályában takarítás közben 
magánosán töltött, rendkívül tanulságos,és 
eredményes tapasztalatokra vezettek. így 
ismerkedett meg emberünk nemcsak a 
szekrények művészi külsejével, hanem azok 
belső tartalmával is. S így történt, hogy a 
finom szivarok mellé mindig jutott 1—2 
kupica finom likőr, vagy elsőrendű pálinka
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O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

A boldogság útja.
Máj. 4. Bűntudat. Máté 5.3. A világ 

az értelemben szegény embereket nevezi 
lelki szegényeknek, pedig nem az ostobák 
a lelki szegények, hanem azok, akik tudják 
hogy abból az eredeti lelki gazdagságból, 
tisztaságból s szentségből, melyben Isten 
megteremtette az embert, rengeíeget elté- 
kozoltak s a rájuk lehelt Istenképet elho
mályosították. A lelki szegénység tehát 
bűntudat. Nehéz, rögös út, de ahoz a bol
dogsághoz, mely nem mákonyos mámor, 
hanem öntudatos boldogság, ez az első 
lépcső. Megmértem-e már én a telkemet 
az Isten által elgondolt 8 megteremtett 
ember-eszményen ?

Máj. 5. Bűnbánót. Máté 5.4. Vannak 
emberek, akikben van bűntudat, de bele
törődnek lassacskán a. leromlott lelki álla- 
poiba, megszokják azt s csak mint fájó 
emiék jár vissza kisérteni őket a vágy egy 
igazabb élet után. A boldogsághoz azonban 
nem jut el, aki jól érzi magát, vagy meg
szokott a tékozló fiú moslékos váluja mel
lett. A bűntudat után kővetkező lépcső az 
erős bűnbánat. Mennyi minden fölött és 
mennyi mindenért sírnak az emberek 1 Sír
nak düh, bánat, öröm, idegesség, szégyen 
miatt, de mily kevés könny folyik a leg
nagyobb emberi nyomorúság, a bűn miatt 1 
Bánom-e én annyira bűneimet, hogy sírni 
tudok fölötte a Péter szégyenével?

Máj. 6. Alázatosság. Máté 5.5. A bűn
tudat nem csak a titkos kamrában jelent
kezik keserű könnyek között, hanem a 
nyilvánosság előtt is jelentkezik alázatos
ságban. Ágaskodó, jogokat követelő, érde
keiért könyökkel harcoló önérzetünket, 
mellyel sokszor szálúink Istennel s az em
berekkel, nagyon le tudja hűteni a bűntu
dat. Egyszerre olyan igénytelenek, csen
desek és szelídek leszünk, egyszerre min
den úgy lesz jó, ahogy van. Él-e bennem 
oly erővel a bűntudat, hogy ilyen hatást 
vált ki belőlem ?

Máj. 7. Vágy az igaz élet után. Máté 
5.8. A boldogság legnagyobb akadálya nem

Í3. Eb ura fakó 1 A gróf meg se érzi, észre 
se veszi 1 A lelkiismeret, mely soha ébren 
nem volt, meg volt nyugtatva, el volt altatva. 
Nyújtsd azonban az ördögnek kisujjadat s 
az nem nyugszik, mig egész testedet-lelke
det hatalmába nem keiitil

Szóval úri élete volt.
— A dolog parasztnak való! — szokta 

mondogatni s újságot vett a kezébe, rá
gyújtott s ledőlt a puha pamlagra.

Apjának se volt kifogása fia ellen.
— Úr lesz abból, még pedig a javából 1 

— mondogatta a kocsmában vasárnap dél
utánonként. Szeme csillogott az örömtől, 
melle dagadozott a büszkeségtől.

Az anyjuk meg pláne odáig volt. Gyűj
tögette is nagy gonddal a stafirungot fehér
neműből, eszcajgból, mi egyébből, amire 
egy fiatalembernek szüksége lehet. Ami 
azonban mind a gróf úr-fiókjaiból került 
rejtelmes utakon a tulipántos ládákba.

A bűn csak először éget s ha gyakran 
elköveted, elhallgat a vergődő lelkiismeret! 
Kovács-Tótné minden szemrebbenés nélkül 
raktározta el az újabb és újabb szállítmá
nyokat.

— Hiszen senki se látja 1 —
(Folyt, köv.)
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a szegénység, fájdalom s az emberek min
denkin keresztülgázoló önzése, hanem a 
bűn. Nem elég azonban ezt belátni, még e 
fölött keseregni sem, hanem ez ellen tenni 
kell. Tenni pedig csak az fog, aki nem 
nyomja el az ember ősi vágyódását az 
igaz élet után, hanem erősítgeti, mig csak 
oly erős nem lesz, mint az éhség és szom
júság eleven ereje, amely mindent félrelök 
az útjából, mert úgy érzi, hogy számára 
mindennél fontosabb az éhség és szomjú
ság lecsillapítása. Él-e bennem ily erővel 
a vágy?

Máj. 8 Irgalom. Máté 5.7. Nem azért 
boldogok az irgalmasok, mert irgalmasok, 
vagyis mert irgalmasságot gyakorolnak, ha
nem azért irgalmasok, mert irgalmasságot 
tapasztaltak s mert irgalmasságot tapasz
taltak, azéit boldogok. Ezt a boldogító 
irgalmasságot ott tapasztalja meg az igaz 
élet után éhező és szomjuhozó ember, 
ahol erős elhatározásainak kudarcán felra
gyog előtte a golgothai keresztben megje
lent büntörlő isteni irgalom.

Máj. 9. Megszentelődés. Máté 5 . s. Mi
lyen parányi egy vízcsepp s mégis egy 
egész vi'ág képét tudja visszatükröztetni. 
így fogadja magába s így tükrözi ki ma
gából, tehát látja, ismeri meg Istent az a 
lélek, amelyik megtisztította magát az isteni 
irgalom fürdőjében. A megtisztűlás, növe
kedés s az Isten megtapasztalásában való 
gyarapodás érzése maga a boldogság, élő, 
személyes viszony az élő személyes Istennel.

Máj. 10. Békesség. Máté 5.9. Az Isten- 
fiúság boldogsága nem csak az Istennel 
szemben helyez minket a szeretet állás
pontjára, hanem kibékit minket embertár
sainkkal is „Mi tudjuk, hogy álalmentünk 
a halálból az életbe, mert szeretjük a mi 
atyánkfiáit.“ Ebben látja a szenlírás a bol
dog életre eljutott ember egyik jellemző 
vonását. Ez a vágy a békesség után oly 
erős az ilyen emberben, hogy még saját 
érdekei kárának árán is igyekezik utána. 
Eljutottam-e én erre a boldogságra?

Kína.
A felkelő nap birodalmából ijesztő 

hírek jönnek. Az orosz bolsevisták 
erős mozgalmat indítottak a keresz
tyén iskolák és az egyházak ellen. 
Azt hirdetik a kínai népnek, hogy a 
misszió egyik kezében a bibliával, a 
másikban fegyverrel jön Kínába és 
végső célja az idegen impérium fel
állítása. Nyomdákat állítanak fel, a- 
melyek az izgató röpiratok egész 
garmadáját ontják a nép közé. A 
keresztyénellenes mozgalmat össze
kötik a kínai nacionalista mozgalom
mal és szítják a kínaiak amúgy sem 
szunnyadó idegen gyűlöletét Nan- 
hingban 900 kínai tanító tartott kon
gresszust. amelyen a misszió iskolák 
keresztyén jellegét töröltetni kívánják 
és azt követelik, hogy minden iskola 
tisztán csak nemzeti jellegű legyen. 
Német és angol lapok is jelzik, hogy 
Kínában ma a hangulat ép olyan izzó 
az idegenekkel szemben, mint volt 
1900-ban a boxer-Iázedás előtt.

Késmárki Galli János f
Nagy részvéttel temették el Békéscsabán 

Késmárki Galli János nyug. evang. tanítót. 
Ravatala mellett mélységes részvéttel állott 
meg Békéscsabának egész társadalma. Nem 
csoda, hisz’ evangélikus tanító volt. Közel 
fél évszázadon át oktatta, nevelte az evang. 
egyház és a magyar haza számára az egy
más után növekedő ifjú sereget egész lélek
kel, teljes snvvel, sok-sok szeretettel.

Késmárki Galli János az iskolán kívül 
is nagv szerepet játszott Békéscsaba tár
sadalmi életében, ahol különösen a.magyar 
da’nak volt lelkes kultiválója, terjesztője. 
Évtizedeken át vezette a csabai daloskört, 
mely tulajdonképen tőle nyerte az ihletet 
és a lelkesedést. Az ő elmúlásával nemcsak 
az iskola, egyház, társadalom vesztett igen 
sokat, hanem mindenek előtt családja, mely
nek rendkívül odaadó családfője volt. A 
nagy számú család tagjai rajongásig szeret
ték benne a legjobb férjet, apát, nagyapát.

Galli János született Békéscsabán 1856. 
jan. 1-én. Házasságot kö'ött 1883-ban 
Wénich Máriával. Házasságából 9 gyermek 
származott meghalt 4. Elemi iskolait és 
az algimnáziumot Békéscsabán, a tanító
képzőt Szarvason végezte. A békéscsabai 
evang. egyházat, mint tanító 1875—-1923 
szolgálta Orgnistája a gyülekezetnek 1887— 
1923 volt.

Áldás szép emlékére 1

H E T I  K R Ó N I K A .
A m agyar választójogi bizo tság tár

gyalta a választójogi javaslatot. A bizottság 
többek között kimondotta, hogy a szavazás 
az egész országban kötelező lesz.

Az osztrák Höfe képviselő egyik bi
zottsági ülés alkalmával 24 órán át beszélt.

A cseh külügyminiszter most Varsóban 
járt és csinálta ott a politikáját A miniszter 
autója keresztülment egy újságírón, úgy 
hogy az illető holtan máradt a földön

Bulgáriában úgy látszik mégis sikerült 
a kormánynak rendet teremteni. A buda
pesti bolgár követ odanyiiatkozott, hogy a 
merényleteket az ántánt tette lehetővé.

Görögországban mind erősebb az 
áramlat a királyság visszaállítására,

Balkáni ántánt létesítését tervezik a 
kommunizmus ellen.

Olaszországban most ünnepelték meg 
Róma alapításának emlékünnepet.

Németország a múlt vas írnap válasz
tott elnököt Az elnök H ndenburg lett.

A franciák sürgetik a magyar-francia 
kereskedelmi szerződés megkötését

A spanyol miniszterelnök ellen össze
esküvést terveztek, de felfedezték.

A portugál köztársaság elnöke lemon
dott, azonban lemondását ismét visszavonta.

A japán miniszterelnök, Cató ellen ter
vezett merényletet is meghiúsították.

Walter magántanfolyam
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 51. 

Előkészít középiskolai ö sszevon t m a
gánvizsgákra, érettségire, vidékieket
is. Tisztviselőknek nagy kedvezmény.

6-16

K O R K É P E K .

K arco la tok  a hétrő l.
Párisban egynéhány fiatalemberből 

álló társaság a moziból kijövet, jó 
kedvében elhatározta, hogy az első 
csomagothozó emberi megtréfálják, 
ahogy odabenn a moziban látták: rá
fogják a pisztolyukat és to lv a jt k i 
á lta n a k  rá. Félperc múlva jön is 
velük szemközt három ember, megra
kodva csomagokkal. A tréfás fiatalok 
egyike rájuk fogja a pisztolyát e fö l
kiáltással :

— Tolvaj vagy, add meg magad!
És: — a három csomaghordó 

ember erre ledobta a csomagjait, 
kettejük elfutott, a harmadik pedig 
kezét föltartva, nyomban beismerte, 
hogy a csomagokban csupa lopott 
holmi van; bevallotta két bűntársa 
nevét is, akit az odahívott rendőr 
segítségével még aznap szintén letar
tóztattak.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i életből.
A bíróság valorizálta  a  taka

rékbetéteket Rendkívül érdekes dön
tést hozott dr. Nomier Károly buda
pesti jírás'oiró egy sommás perben, 
amelyet dr Hajnal Hugó indított a 
Hitelbank ellen. A felperes 1920 ja
nuárjában 1000 korona készpénzt 
helyezett el a Hitelbankban és ezt 
•óz összeget most valorizálva köve
telte vissza, a bank azonban a kö 
vetélést nem volt híjlandó teljesíteni 
és így perre került a sor. A járás
bíróság ítéletében kötelezte az alpe
rest, hogy az akkori értéknek meg
felelő összeg felét fizesse ki dr. Haj
nal Hugónak. Az ítélet indokolása 
kimondja, hogy a pénz romlásából 
származó hátrányokat nem viselheti 
az egyik fél, annál is inkább, mert 
a bank a gondjaira bi/ott tőkét ha
szonnal forgatta és megfelelően valo
rizálni tudta. Ezért indokolt, hogy a 
betevő a megfelelő valorizá'ást köve 
teljen. A teljes valorizálást a biró.ság 
nem látja jogosnak és úgy vélte mél 
tányosan és igazságosan megoldani 
a kérdést, hogy a kockázatot meg
osztva, a valorizációt ötven százalék
ban állapította meg. A nagyjelentő
ségű bírói íté’et természetesen a igha 
fog fejlemények nélkül maradni. A 
bankok a kormányhoz szándékoznak 
fordulni és kérni fogják, hogy ameny- 
nyiben a felsőbíróság is erre az ál
láspontra helyezkedtK, a kormány a 
takarékbetétekre vonatkozó valorizáció 
ügyét törvényhozási úton rendezze.
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Schweizi levél.
A Harangszó t. c. szerkesztőségének 

Szentgotthárd.
Nagy örömömre megkaptam Hus- 

vét vasárnapján az ünnepi számot és 
hálásan köszönöm. Nagyon jól esett 
ez, annál is inkább, mert betegségem 
miatt nem mehettem templomba. A 
bibliaolvasók rovatára nézve márc. 
15-iki számban tett kérdésre örömmel 
közölhetem, hogy aszerint szoktam a 
bibliát olvasni és szeretni, mert eredeti 
módon s nem „agyon magyarázza“ 
a Szentirást. Jó szempontokat ád és 
elég praktikus.

Szívélyes üdvözlettel, hálás hívük
E . de P iu fs ic h

Leysen (Schweiz).

Választó ülés.
Prot írod. Társaságunk folyó évi 

tavaszi választó-ülését Kapi Béla 
püspök és Kaas Albert elnöklete alatt 
márc 27. a bpesti Deák téri evang. 
iskolák dísztermében tartotta. Jelen 
voltak: Raffay S., Soltész E . Balogh
J., Marton L , B. Pap 1, Qyökössy
E., Benedek S , Vargha Gy , M. Dietz
S.. Ferenczy S , Taubinger R , Stlá 
vik M Rováts J. I., Bóhm D , Sze- 
lényi ö ,  Bancsó A, Szigethy L 
választm. tagok, Zsinka F. titkár és 
Szelényi I. mint Bendl H pénztáros 
helyettese. Főtárgya a titkári jelentés 
volt, mely ismertettem Prot. Szemle 
izmosodását, az anyagilag és erköl
csileg szépen sikerült vidéki írod. 
estélyeket, amelyeken különböző he 
lyeken többi között Bartóky, Bernáth, 
Bethlenné, Bethlen M , Gyökössy, 
Harsányi, Jakab, Kapi. Soltész, Ro- 
tnáromy, Muraközy. Szilágyi D és 
Taukó szerepelt; méltatta az elhunyt 
Szeremleyt, S ilassyt és Némethet, 
akiknek helyére választm. tagul Szi
lágyi D. és Karácsonyi S választatott. 
A jkv hitelesítésére Vargha Gy. és 
M. Dietz S. kérettek föl. A választ
mány a titkárnak lelkes és eredményes 
buzgóságáért jkvi köszönetét szava
zott A pénztár állapota is igen ked 
vezó. Az elmúlt évben bevétel volt 
161, kiadds 144, maradvány 17 millió 
kor. Még kedvezőbb a f. évi pénztári 
állapot. A fümentvény jkvi kiséret 
kapcsán a buzgó pénztárosnak meg
adatott. A bevételek között szerepel 
tagsági díjakból 52, államsegélyből 
12, a vidéki irod. estélyekből 32 mil
lió. Ezenfelül Svájcból 1200 frank. 
Bartókynak az irod szakosztály el

nökségéről való lemondása tudomásul 
vétetett. Csak sajnáljuk, amire pedig 
alapítottuk, a theológiának és filozó 
fiának a Prot. Szemléből való le
csúszását 1 Sz. M.

H A R A N G S Z Ó .

Jubilate.
 ̂ Ev. Ján. 16. is—23.

A mai evangéliomnnk szomorú tartalma 
mellett is örömhír nekünk. Arról biztosit 
bennünket, hogy a szenvedések éjjelére csak
hamar a tartós öröm szép reggele virrad 
az evangéliom népére. Aki számunkra ezt 
az örömöt szerzi, aki szomorúságunkban 
vigasztal: Jézus Krisztus az.

Kapi püspök Bonyhádon. A bonyhádi 
nőegylet az elmúlt vasárnap ünnepelte 
fennállásának 25 éves évfordulóját. Ez al
kalommal délelőtt a templomban Kapi Béla 
püspök prédikál. Az istentisztelet után a 
jubiláris ünnepségen ugyancsak ő mondotta 
az ünnepi beszédet. Közreműködtek még 
Gregersen Lujza, Salmen Ottóné, Kring 
O'ga, Schöll Lajos főesperes, Zvarinyi János 
tanár, Kiszely Géza tanár; Hajós Lenke 
Gyalog István kétyi lelkész alkalmi költe
ményét szavalta.

Raffay püspök Zürichben. Dr. Raífay 
Sándor püspök a gyakorlati kereszténység 
ügyében ez év augusztusában Stockholmban 
megtartandó világgyűlés európai előkészítő- 
bizotlságának ülésén Zürichben volt. A 
bizottság ülésével kapcsolatban tartandó 
is'entiszteletek egyikét is ő végzi, míg a 
többinek Dr. Sőderblom svéd érsek, Dr. 
Deissmann berlini egyetemi tanár és Dr. 
Jezekel párisi professzor lesznek a fungen- 
sei. A kontinentális belmissziói konferencia 
hetes bizottságának május elsején Drezdá
ban megtartandó ülésén Kuthy Dezső egye
temes főtitkár fogja a püspök akadályoz
tatása következtében a magyar evangélikus 
egyházat képviselni.

Lelkészkonferencia. Az evangélikus 
lelkészi kar április hó 28—29 napjaiban 
Budapesten lelkészi konferenciát tartott. A 
konferencia részletes lefolyásáról lapunk 
legközelebbi számában emlékezünk meg.

Tudomásul. A magyarhoni evang. egye
temes egyház megbízása folytán Gjurátz 
Ferenc ev püspök az egyetemes agendát 
elkészítette, mely kát kötetben fog megje
lenni A második kötetben felvett beszédeket 
a neves szerkesztőn kívül az evangélikus 
lelkészi kar kiváló szónokai és Írói, köztük 
Geduly, Kapi, Raffay püspökök írták. Az 
agenda első kötete ez év )úniu3 havában, 
második kötet szeptember hóban fog meg
jelenni. Egy egy kötet ára 11 aranykorona 
17-es szorzószámmal.

Áldozatkészség. Követésre méltó szép 
példáját adta az áldozatkészségnek a békés
csabai ev. egyházközség magyar istentisz
teletet látogató közönsége, amikor oltár- 
szőnyeg, oltárteritő és függönyök beszer
zésire mintegy 10,000 000 K-t adott össze. 
A felszereléssel járó munkákat Kocziha 
Mihály kárpitos és díszítő, Lestyán Karoly 
mázoló, Németh Károly lakatos és Farkas 
Pál iparosok ingyen voltak szívesek elvé
gezni. Az említett dolgok beszerzését vitéz 
Bóka János ezredes és neje eszközölték. 
A gyűjtés körül Lőrinczy Lászlóné, Jéger

Józsefné, Uhrin Károlyné, Kocziszky Má- 
tyásné és Kuthy Erzsébet az ev. Leány
egyesület elnöke buzgólkodtak. Köszönet 
és hála mindannyioknak.

A Protestáns Irodalmi Társaság 
Békéscsabán igen szép irodalmi ünnep
séget rendezett a Vigadóban. A pesti ven
dégeket, Ravasz László püspököt és társait 
küldöttség fogadta már a vasúton, akik 
nevében a polgármester, majd dr. Szebe- 
rényi Lajos esperes és Koppányi lelkész 
mondotiak szívélyes üdvözlő szavakat. A 
főgimnázium nevében dr. Rell Lajos igazgató 
üdvözölte a Protestáns Irodalmi Társaság 
vándor apostolait.

Az. irodalmi estélyen a megnyitót dr. 
Szeberényi Lajos mondotta, a protestan
tizmus lényegét, mű tját és hivatását fejte
gette. Ravasz László püspök A modern 
ember kételkedő leikéről szólott ezúttal is 
a csodálat és elragadtatás hangján. Az ün
nepélyen közreműködtek még Jakab Ödön, 
Benkő Theodora, Viktor János, Szabó Mar
git, dr. Imre Sándor és az Iparos Olvasó- 
Kör dalárdája.

Az őrimagyarósdi ev. gyülekezet ápr.
19-én avatta fel a budapesti Ecclesia cégtől 
beszerzett 273 kg -os harangját. A felavatást 
Zongor Béla, a vasi közép egyházmegye 
közszeretetben álló esperese végezte, aki 
magával ragadó hatalmas beszédben véste 
a hívek szivébe a 46. zsoltár alapján a 
harang feliratát: „Erős vár am i Istenünk“.

Szolnok. Raffay Sándor püspök hatal
mas közönség előtt a Máv. Milleniumi 
Dal- és Zeneegyesület előadásán nagy 
beszédet tartott. A szolnoki vasutasok ré
széről Máié József köszönte meg meleg 
szavakban a püspök előadását és a ven
dégek megjelenését.

Jókai ünnepély. A pesti Deák-téri 
Luther Szövetség rendkívül gazdag műsoros 
Jókai ünnepélyt rendezett, amelyen a meg
nyitó beszédet Győry Lóránt nyug. minisz
ter tartotta; ünnepi előadást pedig dr. 
Császár Elemér egyetemi tanár. Színre 
hozták Az istenhegyi székelyleány című 
színművet, amelyet Lang Ella alkalmazott 
színre Jókai elbeszélése után. A darabban 
az előforduló dalok zenéjét dr. Bőhm Dezső 
szerezte.

Halálozás. Linder Károly az erzsébet- 
helyiek evang. lelkésze Békéscsabán elhalt. 
Nagy részvéttől temették el az agg lelki
pásztort, ki életében nagy szeretetnek és 
tiszteletnek örvendett Békéscsabán. A teme
tési szertartást Szeberényi Gusztáv, Sze
berényi Lajos dr. esperes és Vidovszky 
Kálmán tanár végezték.

Nyugodjon békében 1
Felekezeti középiskolák érettségi 

biztosai. A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter az autonom felekezeti középiskolák 
ezidei rendes érettségi vizsgálataihoz a 
következő kormányképviselőket küldte k i : 
A dunántúli ág. h. ev. egyházkerületben: 
a bonyhádi reálgimnáziumban dr. Szelényi 
Ödön theológiai akadémiai tanárt, a kőszegi 
leánygimnáziumhoz, dr. Deák János pécsi 
egyetemi tanárt, a soproni reálgimnázium
hoz dr. Szigethy Lajos budapesti gimnáziumi 
tanárt. A banyai ág. h. ev. egyházkerület
ben : az aszódi reálgimnáziumhoz Bolemann 
Géza bánya- és erdőmérnöki főiskolai 
tanárt, a békéscsabai reálgimnáziumhoz 
Wiesinger Károly balassagyarmati állami 
reálgimnáziumi igazgatót, a oudapesti gim
náziumhoz dr. Melich János budapesti 
egyetemi tanárt, a szarvasi gimnáziumhoz 
dr. Szlávik Mátyás nyugalmazott theológiai
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akadémiai tanárt. A tiszai ág. b. ev. egy
házkerületben : a nyíregyházi reálgimnázi
umhoz dr. Pröhle Vilmos debreceni egye
temi tanárt, a nyíregyházai leánygimnázium
hoz dr. Hervay Róbert debreceni reáliskolai 
tanárt.

Lelkész-beiktatás Beleden című hír
adásunkból a Harangszó f. évi 16 ik szá
mából a tisztelgő kü döttségek sorából 
véletlenségből, saját hibánkon kívül kima
radt Beled és Vidéke Ipartestületének és a 
Beledi Iparosok Önképző Körének tiszte
letreméltó küldöttsége. Mindkét testület 
számottevő tényező Beleden és vidékén, 
úgy hogy ezeknek üdvözlése rendkívül, 
megtisztelő és örvendetes jelenség az új 
lelkészre nézve.

A dukpi evang. gyülekezetben márc. 
28-án vallásos est volt, mely közének és 
imával kezdődött, majd az iskolás gyerme
kek szavaltak és énekeltek. E ek után 
Tompa M lelkész tartott felolvasást A hit- 
hűségről. Utána a felnőtt ifjúság közül 
szavaltak még igen jó előadással ifjú Né
meth János. a három Pető testvér, Horváth 
Erzsi és Boros Róza. A nagy számban 
megjelent hívek gyönyörködve élvezték a 
jól sikerült előadásokat. Az offertórium 
jövedelméből 50 ezer koronát juttat a gyü
lekezet a „Harangs7Ó‘-nak.

A niagyarszombathelyí Ev. Ifj. Egylet 
husvét ünnepeiben nagyon sikerült mű
kedvelő előadást rendezett. Színre került 
a „Tót leány“. Szerepeltek: Takács Bözsi, 
Borsos Zsófi, Leíenyei Róza alsó, Vida 
Róza, Letenyei Juiiska, Németh Juliska, 
Kovács Róza, Letenyei Mihály. Szente Pál, 
Kovács Lajos, Tóth Ödön, Németh Lajos, 
Bales Kálmán, Horváth József, Miszlai Pál, 
Dákói Ferenc, Dákai Pál, Gombás Jóska, 
Kovács Jóska, Tóth István, Szabó Pál, 
Ihász István. A szereplők mind jó alakítást 
nyújtottak, dicséretet érdemelnek A betaní
tás és rendezés munkáját hozzáértéssel, 
önzetlen ügyszeretettel Pethő Dezső ifjs. 
egyl. elnök, aljegyző végezte. Bevétel volt 
4,(80000 korona.

Szombathely. A Protestáns-Kör május 
5-én a Szabária nagytermében szeretet- 
vendégséget rendez, melyre fcti’ön meg
hívókat nem bocsátanak ki.

Budapest A deáktéri Luther-Szövetség 
jótékonycélú hangversenyt rendezett a pol
gári leányiskola dísztermében fényes műsor 
keretében. Többek között közreműködtek 
Regéczy Nagy Margit és Krepuska Zsazsa.

Szentgotthárd harmadik vallásos esté
lyét a sajtónap jegyében ápr. 26-án tartotta. 
Az est középpontját dr. Kerecsényi Dezső 
a pápai ref. kollégium kitűnő tanárának 
rendkívül értékes felolvasása A protestan
tizmus a magyar irodalomban címmel ké
pezte. A munkát a legközelebb megindítandó 
„H-irangszó könyvtára" című vádaiatunkban 
fogjuk közzéadni Rendkívüli hatást értek 
el Lang Micike és Timár János énekkari 
tagok szép duett énekükkel, nemkülönben 
az egyházi vegyeskar lelket emelő karéne
kével, úgyszintén a gyermekkar Istent 
dicsőítő énekével. Hutflesz Endre tanító

művészi orgonajátéka és Diószeghy Lázár 
állampénztári tiszt kiváló szavalata tették 
emlékezetessé ezt a családi jellegű temp
lomi összejövetelt. Az est közénekke! és 
imával kezdődött és végződött

Új amerikai m agyar ev. egyház. 
Rúzsa István amerikai magyar ev. lelkész 
elhagyta nyugodt, kényelmes életet biztosító 
clevelandi állását, ahol 17 évig szolgált 
egyházának s fajának s Pittsburghban tele
pedett le, hogy a Monongahela völgyében 
élő magyar evangélikusok egyházát meg
szervezze. Míg saját templomuk lesz, ad
digra a piítsburghi Szent János angol lut
heránus templomot kapták meg magyar ev. 
istentiszteletek tartására.

„Örömhír.* Ezen a cimen indult meg 
új köntösben a miskolci evangélikusok 
lapja, most már mint a hegyaljai egyház
megye lapja. Első száma husvétra jelent 
meg. Szerkesztője továbbra is Dúsaik Lajos 
miskolci lelkész. Előfizetése egy évre 50.000 
kor. Havonta jelenik meg.

Jobaháza márc. 8 án áldozott Jókai 
Mór emlékének. Az ünnepség Hiszekegy
gyei kezdődött. Felolvasást tarlott a helyi 
tanító. Jókai mint nemzetnevelő címmel 
Hérinfs Lajos esperes tartott ünnepi beszé
det Szavaltak: Nagy Irén, Tompa Mariska, 
Bors Vilma. Az ünnep Himnusszal végződött.

Megünnepelték márc. 15-ét iä. Ez alka
lommal a nap jelentőségét Simon János 
róm. kath. tanító méltatta. Szavaltak Szaiay 
Ferenc, Gaál Magda, Török Ferenc, Ková- 
csics Géza. Végűi az evang. tanító mondott 
ünnepi beszédet.

Husvét napján az ifjúság sz ínelőadást 
rendezett, melynek bevétele 3 és fél millió 
korona volt.

Hiterősítő előadások. A budapesti 
evang. vallástanárok a felső osztályú leány
növendékei részére ápr. 25-én hiterősítő 
előadásokat tartottak. A bevezető isten
tiszteletet Szuchovszky Gyula, lapunk mun
katársa tartotta. A bib ia és a nő címmel 
Aczél Anna; Reinhardt Gizella Korunk 
szellemi élete és az evang. leány; Gaudy 
László Éva és Mária címmel tartottak elő
adást. A befejező istentiszteletet és úrva
csoraosztást Reif Pál végezte.

Szeged. A Szegedi Luíher-Szövetség 
ápr. 26-ikán közgyűlést tartott. A közgyűlés 
egyhangúlag alelnökké választotta meg 
Fodor Jenő városi szenátort, aki úgy anya
gilag, mint erkölcsileg nagy szolgálatokat 
tesz egyházának. A Luthar-Szövetség tervbe 
vette egy havonta megjelenő helyi egyház- 
társadaimi lap megindítását, de a hívek 
csekély számára, az óriási nyomdaköltsé- 
gekre, a sok irányban megterhelt hívek 
kiadásaira való tekintettel egyenlőre lemon
dott a nemes tervről. A szegedi reformá
tusok hetilapja amúgy is ieközli az evan
gélikus híreket s így inkább az év végére 
egy terjedelmes Egyházi Évkönyv fog ki
adatni, amelyben az év nevezetesebb ese
ményein kívül az összes egyháztagok teljes 
névsora is le fog közöltetni A" Luther- 
Szövetség egyben elhatározta, hogy május 
3-ikán ünnepélyt rendez Jókai emlékére.

A 2 országos ev. lapnak, a Harangszónak 
és az Evangélikusok lapjának terjesztését 
a Szövetség minden egyes tagja szorgal
mazni fogja.

30 éves szolgálati jubileum. Reich 
Oszkár gvönki főszolgabíró május hónap
ban ünnepli 30 éves szolgálati jubileumát. 
Ez alkalommal dr. Pesthy Pál igazságügy
miniszter Gyönkre érkezik. A Harangszó 
egyházunknak eme derék fiát a 30 éves 
szolgálati jubileum alkalmából melegen 
köszönti.

A Protestáns Irodalmi T ársaság Deb
recenben. A Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság Debrecenben nagyszámú közön
ség előtt tartotta irodalmi matinéját. A 
műsor első száma a kollégiumi kántus 
éneke volt. Dr. Erdős József, Szele György 
és Farkas Győző lelkészek üdvözlő szavai 
után Kapi Béla evang. püspök tartott elő
adást a hithűség és vallási türelem kérdé
séről, Vargha Gyula, az Akadémia tiszteleti 
tagja két versét adta elő hatalmas tetszés 
mellett. Ravasz László záróbeszédet mon
dott, meljben a keresztyénség világproblé
máit ismertette plasztikus képben. A kivé
teles élvezetet nyújtó, magas színvonalú 
irodalmi matiné a Himnusz éneklésével 
végződött.

A dombóvári ev. egyház építkezése.
A dombóvári kisded ev. egyház legutóbb 
tartott közgyűlésén egyhangúlag elhatározta, 
hogy imatermet és paplakot építtet s az 
építkezést a folyó évben már meg is kezdi.

K Ü L F Ö L D I  H ÍR E K .
A porosz ku tuszminisz;érium lépéseket 

tesz a hírlapok szenzáció hajhás zó közle
ményei ellen, mert azok a közerkölcsiséget 
nagy mértékben veszélyeztetik s különösen 
az ifjúságra vannak erkölcsrontó hatással. 
A német parlamentben olyan javaslatokat 
hoztak szociálista részről, hogy a házas
felek válása megkönnyefebittessék és ä 
magzatelhajtás az első három hónapban 
törvényesen megengedve legyen. Ezen e r
kölcstelen javaslatok ellen a jobb érzelmű 
pártok erős állást foglalnak el.

A szociá! isták újból fel akarják támasz
tani az egyházból való kilépéseket s azért 
a munkások központjaiban kitérési heteket 
rendeznek. Remélhetőleg kevés eredmény- 
nyel.

A brandenburgi dómban április hó 
folyamán új egyházi színjátékot akarnak 
előadni Templomi játék az ember fiáról 
címmel, amely egy előjátékban és öt képben 
bemutatja az Úr Jézus életét. A játék szer
zője a neves marburgi egyetemi lelkész, 
Ritter Károly, akinek ,a nagy vacsoráról 
című játéka a berlini Új Templomban sok 
ezer embernek lett vallási és művészi él
ménnyé. A tavasz megindulásával a német 
egyleti élet ismét felujul. Április 14 és 16 
közt tartotta a szülők birodalmi szövetsége 
a Majna melletti Frankfurtban kongresszu
sát. Április 19-én és 22-én volt a német 
evang. községek n3pja Offenbachban. 26-án

j r a a i a w e w ' n r o r  .i n 1 i g M B g s a — íiM M t f i flyyKMf í r j r f TJTi WMr vTTgB M

E r z s é b e t  K i r á l y n é  s z á l ló  B u d a p e s t ,  IV., Egyetem-utca 5. és 7.
Elsőrendű modern polgári szálló, a Belváros központjában. Központi fűtés, mo;dók hideg
meleg vízvezetékkel. Lift E l i s m e r t  j ó  k o n y h a .  Esténként cigányzene. Polgári árak.

Evangélikus papok és családok megszokott találkozó helye. 2 — 12 S z a b ó  I I T 1 F 6 ,  szállodás.



1925. május 3 HARANOSZÓ. 151

és 30-án tartották mag a belmissziói kong
resszust Drezdában és 30-án jött össze 
szintén Drezdában az egyházi szociális 
szövetség.

Franciaország. A valtásnéiküii iskolák 
hazája, Franciaország most erős konflik
tusba keveredett a háborúban szerzett két 
új tartományával, E'zásszal és Lotharingiá- 
val. E két tartományban ugyanis még fele
kezeti iskolák vannak és sem a róni kaíh. 
sem az evangélikusok nem akarnak ebből 
a jog- és kötelességből engedni.

Spanyolország. A türelmetlenség egyik 
klasszikus példájáról kapunk hirt. Ibbaher- 
nando városkában Estremadura tartomány
ban meghalt egy evangélikus spanyol em
ber és felesége evangélikus módra akarta 
eltemettetni a megholt végrendelete értel
mében. Ámde közbelépett az ottani katho- 
likus lelkész és esendőn kíséret mellett 
kath. módra tette el. A csendőrőrmester 
pedig, mikor a végrendeletre hivatkoztak, 
azt mondotta, hogy ez „un papéi mojado“ 
azaz vizes papiros, mely tehát semmibe 
sem veendő.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Leyrer Jenő, stubeni (Bur

genland) tani:ó Husvét vasárnapján Sopron
ban megünnepelte eljegyzését Kappel Olgica 
úrleánnyal.

Esküvő. Görbicz Gyula ápr. hó 25 én 
tartotta esküvőjét Kocsis Idával Bükön.

Halálozás. Marx József 16 éves korá
ban hirtelen elhalt Alsórőnökőn.

Horváth Frigyes hadiáiva, szabóíanonc 
16 éves korában elhalt. Az elhunytban 
lapunk szerkesztője gyámoltját, Knausz Jó
zsef presbyter, szabó, tanítványát gyászolja.

Feráinándy Aladár m. kir. állatorvos 
Jászberényben 55 éves korában elhalt. Az 
elhunyt a szentgotthárdi missziói egyház 
egyik alapítója és első jegyzője volt.

Nagy részvét mellett temették el Német- 
szecsődön Wehoffer Imre földbirtokost.

Balassagyarmatról kapjuk a gyászhirt, 
hogy április 21-én temettek el Német Má
tyás buzgó hittestvérünk váratlanul elhunyt 
feleségét Holmann Etelkát 47 éves korában. 
Nevezett hitsorsosuak Dunántúlról szárma
zott Balassagyarmatra s az ottani postánál 
teljesít szolgálatot. Az egyháznál pedig 
hosszú időn át egyházfi volt. A részvét 
iránta általános volt.

Áldás emlékükre I

Ú J D O N S Á G O K .

Kitért az egész egyházközség. Az 
Ipolyság melletti Tesmag tiszta magyar és 
kathoiikus község iakóssága testületileg 
kitért a kathoiikus egyházból, élén plébá
nosával : Halász Józseffel.

Három új kiállítás Bécsben. Az oszt
rák fővárosban a mintavásárpaiotában „Az

egészségügy“, „Az embsr“ és “Az új ház
tartás“ elnevezéssel három kiállítás nyílik
meg.

Esküvő a latt is lopnak. Budapesten a 
piaristák kápolnájában egy esküvői szer
tartás alatt kilopták Latzenbacher Tivadar 
egyetemi tanár feleségének retiküljéböl 
többmillió korona készpénzt tartalmazó 
tárcáját

M eggyilkoltak és kiraboltak egy lel
készt. A radnóti országúton ismeretlen 
tettesek meggyilkolták é3 kirabolták Senar- 
gicsau Péter oláh lelkészt.

Újabb gyufaadó. A pénzügyminiszter 
ma rendeletet adott ki a gyujtószeradóról. 
Huszonnyolc szál tartalomig az adótétel 
egy fillér, az úgynevezett V. számú kis 
csomagok után járó adóteher 25 fillér.

A legutolsó hadifogolytranszport 
Oroszországból juiius végen jön haza. A 
hadifoglyokat rádió segítségével hívták 
össze.

Akit a tej ölt meg. Doma József utász 
felesége Balatonalmádiban tejet gyűjtött 
egy rezedényben. Az edény „grünspannos“ 
volt, a tejtől az egész csaiád — egy fiú 
kivételével, aki nem ivott belőle — súlyo
san megbetegedtek, az apa pedig kínos 
szenvedés után meghalt.

Az Egyesült Államok középső álla
maiban ismét óriási tornádókatasztrófa volt 
A kárt több 100 millió dollárra becsülik, 
az emberáidozatok száma szerencsére 
csekély.

Oörgei Artur látcsöve a H adtörté
nelmi Múzeumban. A Hadtörténelmi Mú
zeum legutóbb kiválóan értékes történelmi 
ereklyével gazdagodott. Sikerült megsze
rezni Görgey Artúrnak a szabadságharc 
alatt használt látcsövét a Gorge» által hasz
nált bőrtokkal együtt.

Az amerikai magyarok irredenta 
Himnusza. A Himmleiwiiieben megjelenő 
„Kismagyarország“ közli szövegét és zené
jét annak a „Nem, nem, sohal“ cimü dal
nak, amely a „Magyar Binyászlap“-nak 
„Irredenta Hungareae“ cimü dalpályázaton 
ötven dollárt nyert és amelynek szerzője 
Szarvas Pál pittsburgi magyar.

Jezsuita kísérletezések Norvégiában. 
Amint a legtöbb nyugati államból, úgy 
Norvégiából Í3 a jezsuita rend ki van tiltva. 
Most a protestáns Norvégiában néhány 
kathoiikus felsőbb sugalmazásra akciót 
indított, hogy a jezsuita rend beköltözését 
tegyék lehetővé. Az illetékes helyek válasza 
azonban a „Szív“ című kathoiikus hetilap 
szerint is „jellemzően kitérő volt.“

Osztrák fajvédő egyesületek a por
nográfia ellen. A fajvédő egyesületek, a 
keresztény tornászszövelség és egyéb ke
resztény szervezetek közösen nagyszabású 
akcióba fogtak. Be akarják tiitatni azoknak 
a nyomtatványoknak árusítását, amelyek 
tartalma alkalmas arra, hogy az ifjúság er
kölcseire romboló befolyást gyakoroljon.

Egy igaz bará tja  van a m agyar 
uriasszonyoknak és ez a Magyar Uriasz-

sztnyok Közlönye, c Gazdasszonyok Lepje, 
ameny Kertész Béla szerkesztésében hétrol- 
hétre bekopogtat minden intelligens uri- 
hölgv hajlékába. A népszerű hetilap bő 
háztartási rovatában megtalálja az olvasó 
a receptversenvt, konyha titkokat, kertészeti, 
gazdasági és háztartási tanácsadót, kézi
munka és divatcikkeket és képeket. Iro
dalmi rovatában a legnevesebb magvar 
niveliisták értékes tárcáit, verseket, vezér
cikkeket és aktuális színházi levelet.

A tartalmas helibp előfizetési ára */s 
évre csak 100.000 korona. Mutatványszámot 
kívánatra a kiadóhivatal (Budapest, VII. 
Dohány u 77. I. 15 ) ingyen küld.

A tökéletes magyar irodalom. A ha
nyatló magyar irodalom új lendületet vett, 
mióta megindult a legtökéletesebb szépiro
dalmi lapunk, A Nemzet. Irodalmi életünk 
kiválóságai sorakoztak A Nemzet zászlója 
alá, hogy legszebb írásaikkal segítsék győ
zelemre azt a szellemi harcot, melynek 
célja egyrészt a magyar szellemi életet új 
lendületre serkenteni, másrészt a külföld 
előtt bizonyságot tenni a magyar géniusz 
értékeiről, irodalmi és művészi életünk 
tökéletességéről.

A Nemzet második évfolyamának min
den száma irodalmi szenzációt jelenteit, a 
most megjelent húsvéti száma pedig az 
előbbieket is messze felülmúlta s olyan 
meglepetést hozott, amire eddig példa sem 
volt irodalmunkban.

A Nemzet husvéli számában Rákosi
Íenő, Herczeg Ferenc, Gárdonyi Gáza, 
’intér Jenő stb. egy-egy legszebb Írásán 

kívül az izmos, fiatal magyar tehetségek 
sorakoztak fel. Nyári Andor, Vályi Nagy 
Géza, Komáromi János, Bodor Aladár, 
Boross Sándor, Zo tán Vilmos stb., stb. 
novellái, versei teszik élvezetessé, változa
tossá a Nemzetet.

A Nemzet szerkesztői: Hangay Sándor, 
Varga Béla dr. és Szegedy László, a fiata
labb Írógárda három izmos tehetsége kiváló 
érzékkel és ízléssel gondoskodnak arról, 
hogy a lap változatos, nívós, előkelő legyen. 
A Nemzet illusztrációit legnevesebb rajzoló- 
művészeink készítik. A Nemzet előfizetési 
á ra : egész évre 600.000 K, félévre 300.000
K. Megrendelhető egyszerű levelező-lapon 
is a kiadóhivatalnál. Köztisztviselők és 
menekültek közvetlen megrendelésnél 20°/o 
kedvezményben részesülnek. A „Nemzet“ 
szerkesztősége Budapest, Vili, Eszterházy 
ucca 4/a. Kiadóhivatal: Vili., Szentkirályi 
ucci 23. sz.

100 millió koronát sorsol ki május 
30 án Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az Uj idők, fennállásának 30. évfor
dulója alkalmával olvasói között Az Uj 
Idők 17. számában folytatódnak Csathó Kál
mán és Ludwig Wolff érdekes regényei. 
Közli a lap azonkívül Sromaházy István, 
Falu Tamás és Egon Ervin Kisch elbeszé
léseit, Rákosi Jenő és Kosáryné Réz Lola 
cikkeit, Vértessy Gyula és Andersen György 
verseit, Mühlbeck Károly elmés fejléceit,

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

Elvállal: úri és nói öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és. szőrtneáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatsziaben. Gyászesetben a ruhák soronkívUl, 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. 8—20
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számos művészi és időszerű képet és a lap 
rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői 
üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj Idők 
előfizetési ára negyedévre 80 000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest VI., Andrássy-út 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folytatódik. Az egyik Szederkényi 
Anna: „Márika“, a másik Keleti Márton: 
„Leányvár“. E regényeken kívül mulattató, 
tanulságos és érdekes olvasmányok, szebb
nél szebb képek egész kincsesházát találja 
meg az olvasó a lapban. Minden előfizető, 
aki 50.000 koronával fizet elő l/i évre, A 
Magyar Leányok-on kívül három kiváló szép 
kiállítású ifjúsági regényt kap. Előfizetési f ára negyedévre 30 000 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingven küld a kiadóhiva
tal Budapest, VI., Andrássv-ut 16.

Dickens: Copperfeld Dávid a világ 
egyik legszebb története és Kertész Mihály: 
„Bohóc Péter“ című elbeszélése folytató
dik AZ ÉN ÚJSÁGOM e heti számában. 
Ezenkívül mesek, versek, színdarabok, tré
fák, kedves levélkék, hasznos .ismereteket 
tartalmazó garmadája vár Az Én Újságom 
olvasóira. Előfizetési ára negyedévre 25.000 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapesi, VI. 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 b e :

— A számok ezreket értékelnek. — 
Sárvárról: Barabás Károly 4, Pauer Imre 
4, Sümegi István 14, Mestesházáról: Ments 
Lajos 4, Kolsis Lajos 4, Balogh Ernő Nagy- 
geresd 4, Szombathelyről ; Saly Károly 4, 
Papp Gusztávné 50, Varga Sámuel 4 ifj. 
Mesterházy József 4, Török Lajos Zala- 
szentlőrinc 8, B rnáth Díván Hegyfalu 4, 
Puskás Karoiin Ostffyasszonyfa 10, Mikó 
János Párád 4, Szabó Károly Újmaloinsok 
4, ifj. Schmitz András Újhodospuszta 4, 
Nagy Lajos Szentanta fa 4, Sikátorról: Pó- 
cza Ferenc 18, özv. Ihász Sándorné 18, 
Győrből: Szent Iványi Géza 14, Győiik 1. 
4, Demetrovits Mária 4, Horváth Miklós 8, 
özv. Szalay Sándorné 4, Erdős Sándor lü, 
Tóth Lajos 4, Paveszka Mihály 4, Hujber 
János 2, Eger Károly 4, özv. Szép imréné 
Tét 5, Varga Mihály Szilsárkány 4, Buda
pestről : Johnson Gbíe 25, Hollós Ida 8, 
Búza János 4, Raincsér I. 4, Handler Samu 
4, özv. Beniczky Józsefné 10, Horváth Elek 
4, Kenessey Sarolta 10, Pólón János Sár- 
bogárd 4,  Mazurek Ferencné Gyula 10, 
Krámer Ernő Pusztafödvár 8, Fülöp Lajos 
Rum 10, Körmendről: Bejczy Sándorné 4, 
Belencsák Mihály 4, Zwiefel János 8, Reiber 
Dénes 4, Kis Imre Pusztaföldvár 10, Mes
terházy Elek Ostffyasszonyfa 10, Akóts Gy. 
Csorna 36, Bőjíös Sándor Farád 10, Er
délyi Pál Enese 4, Széles Imre Répcelak

4 ,  Celldőmölkről: Mórifz Károly 4 ,  Geren
csér Mihály 18, Sümeghy Gyula 4 , Kovács 
Ernő 18, Fülöp Ferenc Izsákfa 4, Bobáról: 
Nagy Dénesné 34, Tompa László 34, Mo
ritz Lajos 8, Böröcz János Zalaegerszeg 18, 
Bordács András Tapo'cr 10, Szarvasi Kor
nélia Űzd 4, Ev. tanítóképző Sopron 150, 
Szenthe István Tab 8, Németh Vendel 
Komló 10, Coriáry István Ráró 10, Tétről: 
özv. Oro z |La osné 4, Szép Sándor 10, 
Pónya Sándor Mosonszentjános 14, Serbán 
Károly Kecskemét 4, Kiskőrösről: Ádám 
Manci 4, özv. Revaló Jánoané 4, Mendelényi 
Edáné 4, Kálmán Béla Rákospalota 4, 
Czirák Sári Bicske 4, Harangozó János 
Pusztafechlak 4, özv. dr. Jeszenszky Pálné 
Békéscsaba 4, özv. Kalmár Pálné Oros
háza 4, Kutas János Gasztony 4, özv. Né
meth Jánosné Magyarkeresztur 10, Remete 
Karola Szil 4, Schrott GjUláné Nemcscsó 
25, G.-rnyi István Somiószőhős 4, özv. Né
meth Sándorné Kunhegyes 18, Zsuppinyi 
Gyuláné Békás 4, Maíisz László Ászár 10, 
Ifj. egylet Z Uaistvánd 30, Rácz István Söpíe 
4, Kőszegről: Faith Pálné 10, Róth Sándor 
24, özv. Hudy Kálmánná Nemeskolta 4, 
Gutorföldéről: Mód József 10, Bangó József 
4, Pápáról: özv. Műd G/örgyné 4, Dezső 
Jolán 4, özv. Kiss imrené 10, özv. Móritz 
Mikiósné 18, Kardos János 4, Schneller 
Karolina 4, Bükről: ifj. K ocái József 5, 
Patthy Endre 10, Gaai Gyulané 4, Kiss 
Istvánná Magyarboly 4, Ceglédről: Zsiba 
László 4, özv. Éder Józsefné 50, Faradról: 
Sziivásy Dénesné 4, Hajba Sándor 8, Be- 
ltd iő !: Mátis Sándor 4, Halász István 50, 
Büki Lajos 5, Balázs Samu Rabaszentand- 
rás 5, Somogyi Gábor Cetldömöik 4, Bo
báról : László Lidia 3, Győiffy E.ek 4, 
Polgár Mihály Kískamond 4, Miháiy Gyula 
Zaiabesenyő 10, Mód Jolán Nagysimonyi 
4, Varjú Sándor Sopron 5, Bélák Lajos 
Somogy hatvan 10, Vratarits Lajos Szent- 
antalfa 4, Böszörményi Béla Ajsa 50, özv. 
Torda Lajosné Paks 24, Somogyi Elek 
Veszprém 4, Csákó Pál Farmos 4, Menyhár 
látván Vác 4, Barca Imre Kerta 4, Buda 
Mihály Moinaszecsőd 4, Seregély Lajos 
Berekiompaháza 4, Vasárosfalurol: ifj. Né
meth Lajos 4, N. N. 14, Répcelakról: Ev. 
egyház 325, Fülöp Ferenc 10, Moór Fe- 
rencué 10, Szabó Sándor Zalaszentgrót 4, 
Mihály István Nagydem 4, Fáik Henriimé 
Bonyhad4, Csonka Rűza Atsónána 20, Rausz 
István Aszód 4, Csimcsik András Salgótarján 
4, Sütő János Nagyacsád 4, Dobtuczky Cyriil 
Zasaiövó 10, Kercsmár Ferencné Pornóapáti 
10, özv. Mihátsi Pálné Ostifyasszonyfa 4, 
jánossy József Kemenesmagasi 4, Sándor 
endreué Keszthely 10, Czeh Pál Lajosko- 
marom 4, Óitor Janosné Nagysitice 18, 
Kovács lgriácné Mezőőrs 10, Scheemann 
András Szepetnek 6, Dömötör Laszloné 
Szeretnie 4, Torda Mihaiy Aszód 24, Kiss 
István Vaskapu 2, Kernicsán Vazulne Diós
győr-vasgyár 24, Eizert György Tao 4, 
Felde Imre Balatonszárszó 4, Falb Mária 
Győr 4, Csete József Zöldmajor 15 ezer K-t.

Txlelta uorkeutá é« M id i: CZIPOTT S í ü l  
üjentflOítb V'1.. VMTfnmtre- 

Sserkesztátára: NKHKTB KAROM. 
Késirntokat nem »duók vlaaie.

„Keresek egy 13—14 éves, jobb család
ból való németajkú leányt kettő éves leány
kám mellé. Teendői: a leánykával játszani 
és a belső munkáknál segíteni. Fizetés 
megegyezés szerint, belépés azonnal. Cím : 
Böszörményi Béla bányatisztviseló Ajka- 
Csingervölgy. t - s

Vidékre házi varrónénak ajánlkozik sok 
évi gyakorlattal bíró fiatal özvegyasszony. 
Elváltai kosztümöt és kabátot is. Fizetés 
megegyezés szerint. Cím: Cziniel Józsefné 
Gyömrö, Pest m. - í—s

Nyugalmazott — esetleg hadiözvegy — 
magános nőnek, takarításért lakást, konyha
kertet és tűzifát ád „Nyugalmazott tanító“ 
Horvátnádalja. Körmend mellett. i—s

A kőszegi leánynevelő-intézet igazgató
sága felkéri az érdeklődőket, hogy a jövő 
évi felvételre szóló folyamodványokat leg
később jún, hó 10-ig nyújtsák be, mivel 
he.yszüke miatt kesöobi jelentkezések nem 
lesznek kedvezően elintézhetők. i—e

Eladó. Szentgotthárdtól 15 percre fekvő 
Zsida községben elköltözés végett eladó 
egy ház gazdasági épületekkel és birtokkal 
együtt. A ház 2 szobából, konyhából és 
kamarából all, melyhez istálló (8 drb. állat 
részére), pajta, fahaz, és apróbb gazdasági 
épülete* tartoznak. A birtok 8 hold (1200 
□  -öl) szántó és rét, őszi vetéssel együtt, 
hiadast eszközöl és bővebb felvilágosítás
sal szolgál: Düh István Szentgotthard, Er
zsébet- u. 1. sz. Vas megye. 2—2

Janszky István m Ü S M Ö
Csorna. 4—12

Ajánlja saját készítésű damasztáruit, ú. m.: 
abrosz, szalvéta, törülközőkendőit, da- 
m aszt-grádlit. Azonkívül len- és kender- 
vásznait kizárólag jó minőségben. 
----------- Alapíítatott 1892-ben. -----------

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- ÉS  FA  BÚTOROK, 
S O D R O N Y  Á G Y B E T É T E K

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr, 
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

P u s z tá n  m agán os  f ö ld b ir to k o s
háztartásának vezetésére megbízható, középkorú, komoly és rendszeretö nőt keresünk, ki a pusztai 

gazdálkodást, finomabb főzést, baromfinevelést és kertkezelést érti. 2—3
Ajánlatokat F U R I A  Z O L T Á N  vallástanár címére küldjék K I S K Ő R Ö S R E  (Pest megye).

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgetthárdon.
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A .Harangért" terjesztő 
Bére befolyt adományokból 
szórványban lakó híreink 

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

G y u r á t z  F e r e n c  f
nyug. püspök, pápai ev. lelkész, főrendiházi tag, a II. oszt. vaskoronarend tulajdonosa,

Ferenc József rend lovagja stb.
1841—1925.

Nagy diadalmat ült a halál. Karja 
hatalmas lendületével kiparancsolta 
a májusi virágokból és a zöldelő 
fűszőnyegből az életet s elringatta 
lágyan a napsugaras örökkévaló
ságba. Gyurátz Ferenc nyugalma
zott evangélikus püspök, pápai lel
kész nincsen többé. Folyó hó 3-án 
reggel 5 óra 10 perckor egyház- 
építő, áldásos életének 84 évében 
visszaadta lelkét teremtő Urának.

Mint egy letűnt mesés, csodás, 
boldog időknek rombadőlt oszlopa, 
mint az evangéliomból sarjadozó 
kultúrának örökké prédikáló apos
tola köszönt bennünket Gyurátz 
Ferenc, frissen hántolt sírjával a 
pápai temetőben. Vele és általa 
fiainak egyéniségében megnyilvá
nuló, ijesztően töredező régi Ma
gyarország és evangéliomi kér. 
anyaszentegyházunk egy nem is 
jelentéktelen részét és tényezőjét * 
temettük el. Amikor Gyurátz Fe
renc tiszta, fénylő lelke megérke
zett az elmúlás vizein az örökké
valóság hegy fokára, egy a lelket 
felemelő bizonyságtétel sugározza 
be most a mélységes gyászt: Gyu
rátz Ferenc élete telve van erkölcsi 
szépségekkel, jósággal, felemelő 
életnemességgel, ő valóban foglyul 
adta magát Krisztusnak. A Krisz
tusért szolgálta egyházát, hazáját 
és egyházáért, hazájáért szolgálta 
Krisztust. Minden ékes szónál job
ban jellemzi őt a dunántúli evang. 
egyházkerület által kiadott gyász-

jelentés : „egész életét a Krisztus 
szolgálatának szentelte; Soha nem 
élt önmagáért, hanem, hogy taní
tásával hirdesse, életével példázza 
az örökkévaló -Mestert. Erős volt 
ä célkitűzésben, bölcs a kormány
zásban, fáradhatatlan a munkában, 
kiapadhatatlan ' a könyörületben. 
Munkás életét isteni küldetéssé 
tette. Minden pillanata drága áldo
zattá lett egyházunk oltárán“ . . . 
Szolgálatát nyugalom, higgadtság 
és bölcsesség jellemezték és tették 
értékessé kristálytiszta egyéniségét. 
Imádkozó leikével, hegyeket moz
gató hitével, fáradhatatlan munkás
ságával úgy szólván élete utolsó 
leheletéig fényes bizonyságot tett: 
hogyan lehet és kell az egyházért, 
a hazáért dolgozni.

Gyurátz Ferenc nemes élete kell, 
hogy fényes tűzoszlopként járjon 
előttünk időtlen időkig! Lelkes 
papja volt Istennek és lelkes papja 
a magyarságnak, aki a ináshitüek- 
ben is megtudta látni a iestvért. 
Ő igazi főpap volt.

, Gyurátz Ferenc felett nem is 
lesz hatalma az enyészetnek, felette 
nem ül diadalmat a halál. Az enyé
szet csak a szenvedések, a nyava
lyák fészkét, a testét dúlta szét; 
lelke az utolsó harcról győztesen 
túlemelkedve a múlandóság kor
látúin örökké él.

f Hála legyen az Istennek, ki dia
dalmat adott néki a mi Urunk Jé
zus Krisztus által!

Gyurátz Ferenc püspök 1841. ápri
lis 30 án Alsó-Bükön született. Édes
atyja : Gyurátz János, édesanyja: 
Mesterházy Terézia voltak. Elemi 
iskoláit kitűnő eredménnyel Alsó- 
Bükön elvégezvén, derék tanítójának 
Szenthe Györgynek unszolására, —  
akiről egész életében nagy hálával és 
elismeréssel szólott mindig — a soproni 
líceumban folytatta középiskolai tanul
mányait. Már itt is, mint nagy diákot 
»püspökinek hívták. A theologiát 
Sopronban és Halléban végezte. Lel
késszé 1867. szept. 12 én avatták fel 
Sopronban. 1868. dec. 23 ig Kővágó- 
őrsön segédlelkészkedett, ahol is a 
kővágóőrsi algimnáziumnak volt a 
lelke. Innen Beledre hívták meg lel
késznek, ahol 1872. szept. 29 ig mű
ködött. 1872. szept 29-től 1910. dec. 
15 ig Pápán lelkészkedett. 1893—95. 
a veszprémi egyházmegye esperesi 
tisztét viselte. Püspökké 1895. dec. 
10 én Karaay Sándor avatta fel, mely 
tisztséget 1916. december haváig 
viselte.

Mint lelkész igazán Istennek szol
gája volt. A pápai gyülekezetei úgy 
szólván semmiből tette naggyá és 
virágzóvá. Az ő hitbuzgó apostoli 
élete teremtette meg az áldozatkészség 
ama csodálatos jelenségeit, melyek 
olyan gazdaggá teszik ennek a tiszte
letreméltó gyülekezetnek a történetét

Püspöki működését az alkotások 
egész sorozata jelzi. Rendezte egyház- 
kerülete minden ügyét; az iskolákat 
fejlesztette; megalapította a kőszegi

Viseljük szívünkön a Harangrszó ügyét!
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nevelőintézetet; egyesítette a lelkészt 
kart; majdnem az Összes gyülekeze
tekben szervezte a nőegyletet és a 
többi belmissziói egyesületeket.

Lelkes lelkészi szolgálata, nagy 
püspöki teendői mellett tevékenyen 
vette ki részét Pápa város társadalmi 
életében. Pápa városa nem egy intéz
ményének fellendülése elválaszthatat
lan az ő nevétől. Tevékenyen vette 
ki részét Pápa közügyéinek intézésé
ből. Különösen hatalmas pártfogója 
és szószólója volt a szegényeknek, 
özvegyeknek, árváknak és elhagyot
taknak.

Tiszteletreméltó és rendkívül érté
kes irodalmi munkássága, ö  írta meg 
Gusztáv Adolfnak a nagy svéd király
nak az életét. Kimondhatatlan sok 
sajgó lélek nyer enyhülést az ó imád- 
ságos könyvében, a »Hitoltár«-ában 
és a >Lelkivezér«-ében. Ez utóbbi 
most jelent meg X. kiadásban. Ö írta 
a lelkészek számára a templomi 
agendát. Az egyetemes agendát, amely 
most van nyomtatás alatt ugyancsak 
ő írta és szerkesztette Alig egy hó
napja ugyancsak Gyurátz szerkesz
tésében jelent meg >Hétköznapi im á k c  
című munkája, amelyből olyan szépen 
cseng felénk az ő imádkozó lelke. 
Irt több elbeszélést; számos cikket 
különböző lapokba. Jelestollá munka
társa volt a Harangszónak, ahol is 
legutolsó elbeszélésével >Hű mind 
h a l á l i g c  sok lelki élvezetet szerzett 
a Harangszó olvasótáborának. Iro
dalmi munkásságáért a Luther Társa
ság az elmúlt évben tiszteletbeli elnö
kévé választotta. Tudományáért pedig

Az Isten megfizet.
Irta: Mayer Pál. '  (2)

A gróf úr szeretett vadászni. Évenként 
egyszer-kétszer nagy úri társaság verődött 
nála össze. Ilyenkor nagy felfordulás volt 
a kastélyban s az inasnak sok urat kellett 
kiszolgálnia. Győzte a munkával. S mert 
időközben kiismerte az urak természetét, 
szokását, sok trinkgeldet vágott zsebre.

Megtanult közöttük hajlongni, bókolni, 
hízelegni, megtanult bizonyos sima, jó mo
dort, de megtanult emellett káromkodni, 
alantasokkal szemben gorombáskodni; meg
tanult lopni, ha kellett hazudni és tagadni 
— az igazi műveltség: szívjóság, a szív 
nemessége, őszinte becsületesség, igazsá
gosság messze elkerülte lelki életét. Igen, 
mert ezt nem a kártyaasztalnál, se a boros
pohár mellett, hanem az imádkozó lélekkel 
egyesegyedül Istennek Igéjéből tanulhatja 
meg az ember. Mert az Isten előtt nincs 
személyválogatás.

Jankó rossz útravalót szerzett élete szá
mára a grófnál!

3. Borul.
Ezenközben múltak az évek s Jankó 

életében különösebb változás nem történt.

A mélységből küldöm 
sóhajom.

A mélységből küldöm sóhajom,
Irgalom Atyja, nagy Isten,
Nehéz kereszt nyom: a fájdalom 
S ki segélne, senki nincsen.
Mint magános fa  a pusztában,
Melyre sújt az égnek villáma, 
Elhagyott lettem.

Sírva törlőm omló könnyemet,
Ajkamon bús panasz fakad.
Mért késik Uram védő kezed,
Mért fordítod el arcodat?
A porba hullva imádkozom;
Csak tetőled jöhet oltalom,
Halld meg fohászom.

Méltán sújtasz, tudom, vessződdel, 
Sokszor vétettem ellened,
De a tört szivet keservével 
Oh Uram. te el nem veted.
Légy irgalmas, esdve imádlak,
Míg megáldasz, el nem bocsát lak. 
Hozzád vonz hitem.

Jézus, szenvedők hű gyámola!
Te nyújtsd a vigasz balzsamát.
Ha fáraszt a gond nehéz útja, 
Biztasson töviskoronád.
Kelts lelkemben új erőt, reményt, 
Oszlasd búmnak zordon éjjelét.
Téged vár szívem.

Míg harcomat itt bevégeztem,
Vezéreljen te Szent lelked,
Mely bűntől óv s bár setét egem: 
Csüggedni soha nem enged.
S ha eljutok a sír partjára,
Vidd telkemet dicsőbb honába:
S légy üdvösségem.

GYURÁTZ FÉR UNC

_________ haran q szQ.______

a pécsi egyetem theologiai fakultása 
a >doctor<-i címmel tisztelte meg.

Egy ízben a tenger mellett nyarallak. S a 
tengeri utazás változatosságot hozott egész 
életükre. Ugyanis a gróf fiatal asszonyt 
hozott a házhoz.

— Kutyaterengettét, János, ne legyen 
kifogásom a munkád ellen!

— Tudod, hogy eddig is megköveteltem 
a rendet. Hát úgy vigyázz magadra, hogy 
baj ne legyen 1

A méitóságos asszony büszke lélek volt.
Egy alkalommal így szólt az urához:
Galambom, itt vannak a követválasztá

sok, kívánom, hogy maga is fellépjen!
— De, angyalom, hiszen én szívesen 

megteszem, a kormánynál rendelkezem is 
megfelelő összeköttetésekkel, de mit csinál
jak ezekkel a . . .  ? Megbízhatatlan, mi
haszna nép, — nem számíthatok rájuk!

— Ach, bach! Mi az megbízhatatlan? 
Megveszi őket s megvan 1

Denique elhatároztatott, hogy a gróf úr 
föllép a kerületben kormánypárti program
mal. Maga a kormányelnök a legpdaadóbb 
jóindulattal biztosította támogatásáról, mi
dőn ez ügyben nála tisztelgett.

— Légy nyugodt, kedves barátom, be
hozlak a parlamentbe, ha törik-szakad is. 
S remélem, rövidesen felajánlhatok neked 
majd egy miniszteri tárcát. Hiszen, ha jól 
tudom, a megyénél is dolgoztál.

í 925. május

Elnöke volt az egyetemes gyáminté
zetnek. Közhasznú tevékenységéért, 
áldásdús közéleti szerepléséért két 
ízben részesült a király részéről ki
tüntetésben. Első alkalommal a Ferenc 
József rend lovagkeresztjét, majd a 
vaskoronarend II. osztályát kapta meg. 
Tagja volt a főrendiháznak, ahol is 
felszólalásait mindenkor nagy figye
lemmel kisérték. Nyugalomba vonu
lása alkalmával a mellette működő 
titkári, másodlelkészi és segédlelkészi 
kar hálája, szeretete jeléül ezüst 
babérkoszorúval tisztelte meg.

Családot pápai lelkészkedése első 
éveiben alapított. Feleségül vevén 
Matus Karolinát, akit 32 évi boldog 
házasság után 1906. június 6-án ve
szített el. Ebből a házasságából gyer
mekkel nem áldotta meg az Isten, 
de annál több annak a sok szegény
nek és árvagyermeknek a száma, 
akiknek gondját, édesatyai szeretettel 
hordozta szívén. Közelebbről nevelt 
leányai voltak: Ilonka, Zsuzsa, Linus 
és Irma Gyurátz László pápai pres
byter pedig testvárbátyját gyászolja 
az elhunyt püspökben 

* **
Gyurátz Ferenc halálát tetanus 

okozta. Eme rettenetes betegség na
gyon röviden végzett áldozatával. 
Április 30 án a délelőtti nap folyamán 
még meggyóntatta Bélák Lajos nyug. 
pápai főbírót, a veszprémi egyház
megye beteg felügyelőjét. Délután kis 
gyümölcsösében kertészkedett. Az agg 
főpásztor kis fügefáit nyeste, amikor 
is valahogyan megsérthette kezét. Fáj
dalomról csak a pénteki nap folyamán

— Köszönöm, kegyelmes uram, jóindu
latodat ; a többi az én dolgom.

A következő napokon a falu jámbor 
népének szokatlan látványban volt része.

A gróf úr egész szokatlan nyájassággal 
megjelent az uccán s az emberek köszön
tését a legnagyobb előzékenységgel, hango
san viszonoszta. Eddig csak makogott va
lamit, vagy a kalapja felé bökött az ujjával. 
Néha meg pláne elfordult az illedelmesen 
köszöntőktől, hogy ne is lássa őket. Most 
pedig szóba is állott az emberekkel.

Ihol, a falu háza felé épen jő a biró, 
kezében a hagyományos bírói pálcával egy 
esküdttel s nagyban gesztikulálva, mély 
beszélgetésbe vannak merülve.

— Jó napot, biró uram, jó napot! — 
Köszön előre a gróf.

— Mi jóról beszélgetnek? Ja, igen? 
Hallották úgye, hogy követválasztás lesz.

Én is felfogok lépni az én kedves fa
lumban. Legyen gondja, biró uram, hogy. 
fényes legyen a győzelem. Na és jöjjön le 
az esküdt úrral ma délután a kastélyba, 
ott majd közelebbről megbeszéljük a teen
dőket. No Isten áldja, biró uram 1

Nyakába vette a falut a méitóságos asz- 
szony is. Ellátogatott ide is, oda is. A ta
nítónőt felkérte egy jótékonycélu gyűjtésre, 
aki odáig volt a boldogságtól s bokáig érő
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kezdett panaszkodni, de még akkor
sem gondolta, hogy az a kis karcolás 
végzetessé válik és halála leend ne
mes életének Szombaton az elvisel
hetetlen fájdalmak és görcsök követ
keztében önkívületi állapotba esett és 
május 3 án virradóra 5 óra 10 perc
kor kilehelte nemes lelkét.

Holt tetemeit kívánságához képest 
egyszerű fekete fakoporsóba zárták 
és a pápai templomban ravatalozták 
fel. Innen történt a temetése Pápa 
városának, a pápai gyülekezetnek, a 
dunántúli egyházkerületnek őszinte 
részételével május 6-án délelőtt 11 
órakor. A templomban koporsója fe
lett, a püspöki székben méltó utóda, 
Kapi Béla püspök búcsúztatta a nagy 
halottat. Az udvaron Takács E.ek 
esperes tartotta a gyászbeszédet.

A temetőben Mesterházy lelkész a 
gyülekezet, dr. Tetzlinger Józseí pol
gármester Pápivárosa, dr. Mesterházy 
Ernő az egyetemes egyház, Stráner Vil
mos dékán a pécsi egyetem theol. 
fakulása, Ziermann Lajos a gyámin
tézet, dr. Kovács Sándor a Luther Tár 
saság, Draskóczy Lajos az eperjesi 
jogakadémia, Hollós János a tanin
tézetek, Krug Lajos a tanítok nevé
ben búcsúztak el a nagy halottól. 
Pálmai Lajos megható imája után 
Kapi püspök megáldotta a hamvakat 
s áldást mondott mire felcsendült a 
soproni theologusok éneke: Az én 
idom, mint a szép nyár. . .  s Qyurátz 
Ferenc egyszerű fekete fakoporsója 
alábocsátkozctt a megásott sírba.

*  **
Ac agg főpásztor elhalálozása al

kalmából Kapi Béla püspök elrendelte,

sárban járta végig a faluL Hogyne? Ha a 
gróf úr képviselő lesz, vagy pláne minisz
ter, a tanító *úr még magántitkára is lehet, 
vagy legalább kiemeli ebből a sárfészekből.

A betegeknek, lábadozóknak egyszerre 
jó dolguk lett. A jegyzőék nagy beteg gyer
meke négy hétig kapta a grófek konyhájá
ból a betegnek való kosztot. Az orvost 
mindig a gróf úr kocsija hozta, vitte.

S jöttek a naponkénti megbeszélések a 
kastélyban jó bor mellett.

A programmbeszédet május második 
vasárnapján fogja a jelólt tartani.

A kastélyban nagy készülődés folyt, 
magas vendegeket váriak.

A gróf úr a nagy nap előtt mégegyszer 
bent járt a páriköiben s apróra megbeszél
ték a beszed szöveget; majd a miniszter
elnök úrnál is tisztelgett, ahonnan a leg- 
rózsásabb reményekkel távozott. Hazafelé 
menet beszólt néhány előkelő üzletbe pezsgő, 
borok, déligyümölcsök, halak, vadhúsok 
tárgyában. Úgy volt tervezve, hogy a nagy 
ebeden a falu notabiiilásai: a jegyző, biró, 
törvenybiró, tanító stb. részt vesz; a papra 
nincs okvetlen szükség, mert papnak poli
tizálnia nem szabad, ez pedig politikai 
ebéd lesz.

hogy minden gyülekezet gyászzászlót 
tűzzön a templomra, az iskolára s 
a nagy halottat 4 napon keresztül 
harangozzák ki.

A legközelebbi vásárnap a szó
székről kihirdetendő a szeretett volt 
püspök halála a gyülekezetnek.

A legközelebbi közgyűlésen pedig 
emléke megörökítendő a gyülekezetek 
jegyzőkönyvében.

A dunántúli ev. egyházkerület 
gyászjelentésében a következőkben 
tudatja az agg főpásztor elhunytát:

Dunántúli Evangélikus Egyházke
rület minden gyülekezeteivel, tanin
tézeteivel és intézményeivel együtt 
mélységes fájdalommal, de Isten aka
ratán való megnyugvással jelenti, 
hogy Főtisztelendő és Méltóságos 
Qyurátz Ferenc űr, a Dunántúli Evang. 
Egyházkerület nyugalomba vonult 
püspöke, a Magyar Luther Irodalmi 
Társaság tiszteletbeli elnöke stb. egy- 
házépító, áldásos életének 84. évé
ben, Istenért munkálkodó pihenése 
9-ik esztendejében, május hó 3-ik 
napjának hajnalán visszaadta lelkét 
teremtő Urának.

Temetése f. hó 6 án, d. e. 11 
órakor lesz Pápán az evang. gyüle 
kezet templomából.

Egész életét a Krisztus szolgálatának 
szentelte. Soha nem élt önmagáért, hanem, 
hogy tanításával hirdesse, életével példázza 
az örökkévaló Mestert. Erős volt a célki
tűzésben, bölcs a kormányzásban, fárad
hatatlan a munkában, kiapadhatlan a kö
nyörüld ben. Munkás életét isteni küldetéssé 
tette. Minden pillanata drága áldozattá lett 
egyházunk oltárán. Egyházkerületünk hálá
val és hűséggel őrzi élete munkáit s erős 
elhatározással tovább építi ránk hagyott 
örökségét.

— Angyalom, minden a legszebb rend
ben megy. Azt hiszem 2—3 hét múlva mi
niszter leszek, szólt a boldog gróf boldog 
feleségéhez.

Minden piogrammszerűen ment, mint a 
karikacsapás.

Vasárnap délután, épen mikor a temp
lomba harangoztak, dobszóval hívták össze 
a falu népét a Kohn-féle vendégfogadó elé, 
ahol a méltóságos gróf úr programmbe- 
szédjét elfogja mondani.

Az atyafiak lassan mozogtak. A hintók 
az előkelő vendégekkel már régóta a kas
télyban voltak, sőt az urak csoportokban 
el is indultak a kastélyból a tett színhe
lyére, ahol a boltba vezető lépcső volt szó
széknek kiszemelve.

Az asszonyok a templomba mentek, a 
felvég, a szegénység nem érdeklődött az 
Ügy iránt

A tisztelendő úr pedig, mint akinek po
litizálnia nem is szabad, fogta magát s 
templom után kiment a csaladjával a ha
tárba gyönyörködni Istennek áldott termé
szetében.

A programmbeszéd folyt. Midőn az 
utolsó szó is elhangzott s felharsogott az 
.Éljen“ a pillanatnyi csendben csak szüró-

Az Ur Jézus megváltó halálában újjá
született lelkét koronázza meg az örökké
valóságban a holtakon és élőkön uralkodó 
Krisztus.

Szombathely, 1925. május 3.
»Hála legyen az Istennek, ki dia- 

dalmat ad nékünk a mi Urunk Jé 
zus Krisztus által.< 1. Kor. 15, 57.

A pápai gyülekezet gyászjelentése 
pedig így szó l:

A pápai evangélikus gyülekezet 
szomorú szívvel közli úgy a hivek 
seregével, mint az egész nagy kö
zönséggel, hogy szeretett lelkipász
torát Qyurátz Ferenc nyug. evangéli
kus püspököt, aki a II. o. Vaskoro- 
narend tagja, a Ferenc József rend 
lovagja, az élet és halál Ura az élők 
sorából buzgó lelkipásztorkodásának 
52. esztendejében, 84 éves korában 
folyó évi május hó 3 án hajnali 5 
órakor elszólitotta.

Kedves halottunkat e hó 6 án, 
szerdán délelőtt 11 órakor fogjuk az 
evangélikus templomból az alsóvárosi 
temetőbe kikisérni.

Pápa, 1925 évi május hó 4-én.
II. Tim. 4, 6 -8 . Mert én immár ineg- 

áldoztatom és az én halálomnak ideje kö
zel vagyon. Ama nemes harcot megharcol
tam, futásomat elvégeztem, a hitet megtar
tottam. Végezetre eltétetett nekem az igaz
ság koronája, melyet megad nekem az Ur 
ama napon, amaz igaz biró

Csel. 20, 24. De én semmivel sem gon
dolok ; az én életem is nekem nem drága, 
csakhogy örömmel végezhessem a szolgá
latot, melyet vettem az Ur Jézustól, hogy 
bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének 
evangéliomáról.

Fii. 1, 21. Mert nekem mind életemben, 
mind halálomban nyereségem a Krisztus. 

* *lé
Ott pihen immár Qyurátz Fereoc 

a frissen hantolt sírban, hitvestársa

dik ki a Kohn-féle kocsmából előbb gyen
gén, majd erősebben, végül ordítva a nóta.

S utána egetverő éljenzés: Éljen a méltó
ságos gróf úr puttonyba!

Általános elképedés, megrökönyödés.
— Ki az az alávaló ünneprontó?
Az emberek elhültek. A gróf úr elsápadt, 

dühében ajkait rágta, majd felrántotta a 
kocsma ajtaját s berohant néhány barát
jával az ivóba.

Bent a dohányfüstöt vágni leh^ett volna. 
Az asztal körül 5—6 legény ült — az asztal 
telve borosüveggel s pohárral — közöttük 
a főhelyen az uraság inasa, Jankó. Épen 
teli torokkal fogtak újból a nótába:

Az incédi határon . . .
A gróf odaugrott, ajka egyet rándult s 

szónélkül pofonütötte az inast. Majd ma
gából kikéivé kiabált:

— Mától kezdve ne tedd többé a lába
dat a kastélyba mert a kutyákat uszitom 
rád ! S azzal sarkon fordult és otthagyta a 
renitens legényeket.

így pottyant ki Jankó az úri módból.
De a gróf úr se lett követ.

(Folyt, köv.)
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mellett. Gyülekezetének, az evangéli
kus egyháznak, minden igaz magyar
nak, sok-sok elhagyottnak, özvegynek, 
árvának, szegénynek, rokonnak, ba
rátnak szeretető, tisztelete és igaz 
ragaszkodása őrködik felette.

Nyugodjék békében! Áldás szép 
emlékezetére I

A statisztika.
Az összeszámláláson alapuló ész

lelést és leírást statisztikának ne
vezik. A statisztika ma már külön 
önálló tudomány. Különösen a tár
sadalomra és a gazdasági életre 
vonatkozó tudásunk szempontjából 
fontos. Közmondásos: „a számok 
beszélnek. A számokban lehet csak 
bízni. Ha az ember hazudik, még 
mindig előkelő állást tölthet be a 
társas életben, ha ellenben egy 
szám hazudik, nyomban letörlik, 
kioltják életét. Igaz becsületet csak 
a számok között lehet találni . . .“

A statisztika céljaira szükséges 
eljárást a statisztika módszerének 
vagy technikájának nevezik. A 
statisztika lényege: az összeolvasás 
lévén, a szám lálások ‘m ikéntje  
körül forog a statisztika módszere, 
de hozzátartozik a számlálás ered
ményének előadása, vagyis a sta
tisztikai leírás is.

Újabb időben a statisztika kere
tében igen gyakran s nagy elő
szeretettel foglalkoznak az ú. n. 
statisztikusok a protestantizmussal. 
Statisztikai adatokkal, tehát számok
kal kimutatják pl., hogy az egy- 
gyermekrendszer is többek között 
tipikusan protestáns bűn, hogy itt 
is, ott is kiveszőben a protestan
tizmus ; halódik a reformáció, a 
felvilágosodás népe.

Lássuk csak tehát egyszer mi 
is, mit is beszélnek azok a számok, 
ha őket az igazság érdekében szó
laltatják meg.

Rob. Ostermann „La Semaine 
religiertse“ című genfi lapban a 
következő számszerű adatokkal 
tárja fel a protestantizmus helyzetét 
napjainkban: Szerinte az egész vi
lágon van 210 millió protestáns és 
265 millió katholikus. 1872-ben 
Európában volt 70 millió protestáns, 
ma ezeknek száma 109 millióra 
szökött fel, ami 54%-os növekedést 
jelent; ugyanezen időben a katho- 
licizmus 30%-al erősödött meg. 
Anglia összlakóságának száma 1879- 
ben 34 millió volt, ebből katholi- 
kusok kerekszámban 6 milliót szám

láltak, ma Angliában 5 millió katho
likus él, jóllehet az ossz lélekszám 
43 millióra szökkent fel. Belgium
ban, ebben a speciálisan katholikus 
államban a protestánsok száma egy 
gyenge évszázadon belül 2000-ről 
25.000-re emelkedett; míg Svájc
ban tiz éven belül a katholikusok 
száma 70 ezerrel csökkent, addig 
a prot.-ké 2,107.596-ról 2,217.590-re 
szaporodott.

Svédországban és Norvégiában 
mintegy 8 millió evangélikussal 
szemben 5147 katholikus él. Dániá
ban 8780 Róma híveinek a száma, 
a többi evangélikus.

Erőteljes növekedésben van a 
protestantizmus Oroszországban.

Csehországban pedig még min
dig egyre tart a kiválás a római 
katholikus egyházból.

Ha ehhez hozzávesszük még, 
hogy a katholikus felekezetek tagjai 
közül nálunk csak 56.73 százalék 
tud írni, olvasni, míg a protestán
sok közül 79.93 százalék s hogy 
100 ezer katholikusból középiskolás 
216, egyetemista 31, míg ugyan
annyi protestánsból középiskolás 
433, egyetemista 71 van, egy kissé 
másként fest a magyar felekezeti 
statisztika.

íme ezek a számok igazolják, 
hogy a .protestantizmus helyzete a 
jelenben legkevésbé sem olyan 
kétségbeejtő, mint amilyennek azt 
a titkos és nyílt római propaganda 
szereti feltüntetni.

Sőt most van a napunk felme
nőben.

HARANOSZÓ.

Isko la lá toga tás. Zászló- 
a v a tá s . Jubileum.

Amint azt a Harangszó legutóbbi szá
mában már jeleztük, Kapi Béla püspök a 
bonyhádi nőegyletnek 25 éves jubileuma 
alkalmából április 23-án Bonybádra érke
zett, ahol két napon át iskolalátogatást 
végzett a bonyhádi gimnáziumban, majd 
felavatta az ifjúsági egyesületek zászlóját 
és a nőegyletnek 25 éves jubileuma alkal
mából tariott ünnepségen ünnepi beszédet 
mondott. Kapi püspököt Bonyhádra való 
megérkezésekor a járás nevében Hajmási 
főbiró, az egyházmegye nevében Schöll L. 
főesperes, a gyülekezet nevében Qenersich 
lelkész és Rózsa S. felügye’ő, a gimnáziu ti 
nevében Fáik Henrik igazgató, a i.őezylet 
nevében Gyalog Istvánné köszöntö’ték. 
Hosszú kocsisorban vonult be a püspök 
kíséretével a városba, ahol is a le készek 
előtt az ifjúság élén Knabel Vilmos elnök 
üdvözölte, majd a leányegylet egy csokrot 
nyújtott át a körébe érkező fopasztornak. 
Az iskolalátogatás végeztével a püspök ápr. 
25 én délután buzdító beszédet intézett az 
ifjúsághoz, amelyben továbbra is a böteles-

ség hűséges teljesítésére, Istenfélelemre, 
egyház- és hazaszeretetre intette őket.

Ápr. 26-án az ünnepség a délelőtti isten- 
tisztelettel vette kezdetét. A zsúfolt temp
lomban 12 lelkész kíséretében vonult be a 
püspök. Genersich lelkész oltári szolgálata 
után Schöll Lajos főesperes a mustármag
ról szóló példázat alapján méltatta a nő- 
egylet fontosságát és hivatását. Az ifjúsági 
énekkar éneke után a püspök imádkozott, 
majd áldást osztott. A megható istentiszte
let után a templom előtt folyt le óriási tö
meg részvételével a zászlóavatás. A magyar 
Hiszekegy elének!ése után Kapi püspök 
megtartotta a zászlóavatási beszédét, amely
ben gyönyörű és megható képekben mutat 
rá a zászló jelentőségére. A zászló — úgy 
mond a püspök — az ifjúság eszményei
nek a szimbóluma . . .  rajta a fenrás: „Erős 
várunk nekünk az isten . .  .“ aki alája áll, 
egész életet a zászló szerint tartozik be
rendezni. Beszedi végén megáldotta a zász
lót és átadta azt magasztos rendeltetésének. 
Miután felkötötték a szalagokat, a Hymnusz 
elénedésável véget ért az ünnepség. A püs
pök a kü önböző küldöttségeket fogadta. 
Este a Protestánkör hatalmas termében a 
riőegylet ku'tmestelyt rendezett, amelyen 
Kapi püspök A nci h.vatásróí beszélt.

1925. május 10

OLVAS S UK A B I B L I Á T !
Bezárt ajtók.

Máj. 11. Zárt ajtók mögött. Ján 20. w. 
A közös bánat és félelem összehozza a 
tanítványokat, de csak zárt ajtók mögött. 
Krisztus megjelenik köztük, hogy eloszoljék 
a bánat, a filelem és azután kitáruljanak 
az ajtók. A mai keresztyének is inkább 
zárt ajtók mögött szeretnek lenni, mert 
hiányzik a va lastétei bátorsága. A rejtőz
ködő, titkos öisze jövetei eket hagyok azok
nak, kik nem óhajinak Krisztussal lenni. 
Mi határozottak és bátrak legyünk 1

Máj. 12 Zárkózott hazafiak. G láciai 
levél 3.2ö—2s. Nemcsak az ckor népei néz
ték le nemzeti büszkeségükben a masnem- 
zeíbelit, de hasonióképen a mi korunkban 
is érzik az elbizakodott nemzeti büszkeség. 
Legyünk jó hazafiak, de ne felejtsük el, 
hogy a szétválasztó erőit mellett van egy 
nagy összekapcsoló hatalom is : mindnyá
jan az Istenei vagyunk a Krisz us által. 
A hit megnemesííi a hazafiság gondolatai, 
kitárja a sovinizmus ajtaját, hogy megmu
tassa más nemzet tagján is az Isten képet. 
Milyen hazafi vagyok ?

Máj. 13. Zárkózott keresztyének. Márk. 
ev. 12 28—36. I. Timóth .us 2 5—6. Egy az 
Isten, egy a közbenjáró, a Krisztus, egy az 
erkö esi parancs, mégis válaszfalak vannak 
a keresztyének között. Mily sokan hiszije, 
hogy az Isten egyedül üdvözítőnek a fele
kezeti érzést tartja. Va Íjuk, hogy hivatásuk 
van az egyházaknak: az Istenhez vezetés 
a Krisztus által s a bibliai kér. erkölcs 
megva ósitása. Az egyház fog diád aim ra
kodni, amely csakis erre szervezi az embe
reket Imádkozzunk evang. egyházunkért, 
hogy vezetői és tagjai erről sonase feled
kezzenek el. Ezért vagyok én is evangélikus.

Máj. 14 Bezárt szívek. János ev. 20. 
24 — 25 Ap. cselekedetek könyve 24 21—25. 
Milyen bezárt szívű ember volt Tamás; 
még legközelebbi barátai se tudják meg
találni hozzá az utat. Milyen érdekes arca 
van Félixnek. Hallgatja Pált, de minor na
gyon a szívéhez férkőzik, akkor elfordul, 
elküldi Pált. Mi előtt nyílik meg és mi előtt

/
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7áru1 be körülöttünk az emberek szíve ? 
Hát az enyém ?

Máj 15. Megnyilatkozás. János ev. 20. to, 
se—w Krisztus megjelenésére kitárultak a 
szívek, megteltek ötömmel s felhangzott a 
vallomástétel Krisztus az én szivem ajtajá
nál is megáll, kopogtat; ki'áru’-e a szívem 
ajtaja előtte, hogv megteljék megnyilatkozást 
kereső örömmel ?

Máj. 16 Feltárult ajtók. Máté 28.1« 20. 
A p. csel. 20.*8— w Krisztus felséges misz- 
sziói parancsa feltárta az ajtót a korábban 
félénk tanítványok e őtt s megnyitotta előt
tük a? egész világot. A Krisztus szeretetétől 
eltelt Pál apostol akadályokat nem ismerve 
halad, ho?v teljesítse hivatását Mindnyá
junkra hivatást bízott az Isten Nekem is 
kötelességem a legszentebb ügynek a szol
gálata: Isten országa terjesztése. Hogyan 
teljesítem azt a hivatásom.

Máj. 17 Megnyilatkozott egek. Ap csel. 
7.15- bo István vértanú kitárult szive telve 
volt a Krisztus szereteté/el s az határtalan 
bátorságot, mély lelki nyugalmat, megbo
csátó szeretetet adott neki. Nem az emberi 
gyarlóságokat nézte, hanem a megnyilat
kozott egeket. Milyen átalakult volna az 
emberek élete, ha az égre is tekintenének, 
sőt látnák azt megnyilatkozni s kisugározni 
az Isten dicsőségét s Fia által kijelentett 
nagy szeretetét. A Krisztus előtt föüárult 
s.ív e’őtt megnyilatkozik a menny isi

I R ODAL OM.

A nemzeti feltámadás felé. I 
A nemzeti felemelkedés erkölcsi té
nyezői. Ezzel a címmel indította el 
útjára érlekes könyvét a székesfehér
vári vegyesdandár nagynevű parancs
noka, nagymegyeri vitéz Raics Károly 
tábornok. É3 egy olyan könyvet ad 
a magyarok kezébe, aminek mását 
alig találhatjuk a magyar könyvpiacon 
A kitűnő tollú írő, a hideg lélekemelő 
tudás, a fanatikus hazaszeretet láng
jában égő magyar, a korrekt katona 
szól e könyvben mindazokhoz, akik 
ennek a nemzetnek a romjaiból ki
akarják hozni at új Magyarországot. 
Rendkívül éles meglátásai során vilá
gosan látja, hogy a feltámadásnak 
először a lélek világában kell meg
történnie. Ezé t az emberi és magyar 
lélek értékeinek az integritása felé 
vezet könyvében először. A mai meg
romlott erkölcsi légkör nyomasztó 
fellegeit veri szét a becsület, az állha
tatosság, a felelősség, az összetartás, 
a kötelesség s hősi stív, a lelkiismeret 
villámaival, hogy mindezen keresztül 
kibontakozzék a maga teljes fényével 
a Sarkcsillag: a keresztyén hit és 
erkölcsiség A szerencsecsillag helyett 
ezt a csillagot szeretné a magyar 
égre felhozni, mint egyetlen igaz ve
zért a nehéz időkben. Valósággal 
meglepő az a tiszta, a legmélyebb 
mélységekből fakadó tiszta evangéli- 
omi légkör, amelybe elvezet s amely 
vidít, tisztit, nemesít mindenkit, aki

HARANOSZÓ.

kezébe veszi sorait. — Azért nem
tudjuk eléggé felhívni olvasóink figyel
mét erre a könyvre, amelyet — 
mondjuk meg — legalább is lelkész
nek kellett volna megírni. Annál 
tiszteletreméltóbb, hogy hadseregünk 
magas méltóságában ilyen megnyilat
kozásra képes evangőliomi lélek áll 
őrt a nagy magyar éjszakában.

K O R K É P E K .
K a rc o la to k  a h é trő l .

A török belügyminiszter felhívására 
a konstantinápolyi városi tanács bi
zottságot küldött ki, hogy a városban 
elharapódzott luxus ellen törvényja
vaslatot dolgozzon ki. A törvényjavas
lat elkészült és v a ló d i k e le ti k i 
nn é le tlen ség  gél fog hozzá a prob
léma elintézéséhez. A törvényjavaslat 
szerint ezentúl a vőlegény a meny
asszonyának legfeljebb egy gyűrűt 
ajándékozhat és annak sem szabad 
20 török fontnál többe kerülni. Viszont 
a menyasszony stafirungja sem állhat 
két szoknyánál többől. A menyasz- 
szonynak csak annyi bútott szabad 
a férje házába hoznia, amennyi egy 
szoba berendezéséhez Szükséges. Lako
dalmak tartása egyáltalában tilos. Az 
esküvők alkalmával legfeljebb bonbont 
és szirupot szabad a vendégeknek 
adni. A kíséret legfeljebb öt kocsiból 
vagy autóból állhat. A keresztelési 
lakomák szigorúan tilosak.

H E T I  KRÓNI KA.
A választójogi bizottság befejezte a 

választójavaslat vitáját. Aki nem szavaz, 
jövedelmi adójának 10%-át fizeti büntetés
képen. Megkönnyítették a köztisztviselők 
mandátum vállalását. — A budapesti köz
ségi választásokat május 21—22 éré el
halasztották.

Szófiában megkezdték a merényit bí
rósági tárgyalását.

Olaszországban kommunista össze
esküvést fedeztek fel. — A pápa néhai 
Fraknói Vilmos irodalmi stel’umát, aki egy 
személyben szentjobbi apát is volt, a ro
mán kormány biztosának, Pop Józsefnek 
adományozta.

A francia miniszterelnök eréjes fellé
pést ígér a kommunisták ellen.

Angliának célja Anglia—Franciaország 
—Németország—O.aszország között a véd
és dacszövetségnek a megteremtése.

A svéd piríament, mely a kormányja
vaslata értelmében eredetileg a gyalogezre
dek számát 28-ról 18 ra akarta leszállítani, 
elhatározta, hogy csak 20-ra fogja leszál
ltam.

A balti államokban a bolsevisták heves 
propagandát indítottak meg.

Amerika kormánytényezői német fel
lendülést várnak Hindenburg elnökségétől, 
aki ünnepélyesen 13 án veszi át az elnöki 
méltóságot.
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EOYR ÖL- MÁSRÓL.
A m in d e n n a p i életből.

Az élet meghosszabítása. Az 
emberi élet meghosszabbításának prob
lémája kezdettől fogva foglalkoztatta 
az emberiséget. Azonban soha talán 
jobban, mint napjainkban. Legutóbb 
Weber londoni orvos tanár foglalta 
össze azokat a szabályokat, melyek 
az életet szerinte meghosszabbítják.

Wéber szerint: >Mirden szervün
ket jó erőben kell tartanunk. A bete
ges hajlamokat — legyenek azok az 
emberrel veleszületettek, vagy az élet 
folyamán szerzettek — fel kell ismerni 
és le kell győzni. Mértékletesnek kell 
lenni az étel és ital élvezetében, va
lamint a többi testi élvezetben is. A 
levegőnek a lakásban és a lakáson 
kívül tisztának kell lennie. Minden 
nap, az időjárásra való tekintet nél
kül, testi mozgást kell végezni. K'Jrán 
kell lefe>üdai és felkelni. Az alvás 
ne tartson 6—7 óránál tovább. Min
den nap fürödjünk, vagy ha ezt nem 
tehetjük, legalább mossuk !e jól tes
tünket. Az ehhez használt viz az il
lető vérmérséklete szerint lehet hideg, 
vagy meleg. Néha felváltva lehet hi
deg és meleg. Rendszeres munka és 
szellemi foglalatosság nélkülözhetet
len. Az is szükséges, hogy az ember 
az élet örömeire, a lélek nyugalmára 
és reméayteljes (optimista) életfelfo
gásra nevelje önmagát. Másrészről 
le kell küzdenie írszenvedélyét és az 
ideges félelem érzéseit. Sióval: erős 
akarat kell, amely az embert készteti, 
hogy őrizze meg egészségét, testi és 
szellemi erejét és kerülje a szeszes
italokat és a többi izgatószereket^

HARANGS Z Ó.

Cantaíe.
Ev. Ján. 15.3-17.

Cantate =  énekeljetek. Új énekkel di
csérjétek az Urat, aki ígérete szerint nem 
hagy bennünket árván, megtér hozzánk, 
elküldi az 6 Szent lelkét, hogy örömünk 
teljes legyen _____

Személyi hírek. Kapi Béla püspök dr. 
Mesterházy Ernő egyhlzkcrületi felügyelő 
é3 srentmártoni Radó Lajos a dunántúli 
egyházkerület pénzügyi bizottságának el
nöke május 3 —4-én meglátogatták az egy
házkerület tulajdonát képező lőrintei bir
tokot.

Dr. Kéler Zoltán a dunáninneni egy
házkerület felügyelője ismét megmutatta, 
hogy milyen elvekkel és lé ekkel szolgálja 
magas méltóságában az Evangélium ügyét. 
A múlt héten lezajlott lelkészkonferenciaval 
kapcsolatban eg>h ízkei ületének minden 
lelkészét megajándékozta a 2.0G0.000 K 
költségen beszerzett, Kapi Béla püspök



158 HARANOSZÖ. 19 25. május 10.

által pompásan összeállított Belmissziói 
munkaprogrammal. Szebb és alkalmasabb 
ajándékot nem adhatoit volna lelkésztársai 
kezébe az, aki nemcsak az egyházkormány
zat. hanem az Úr Jézus szent ügyének az 
elöbbrevitelén is oly önzetlen, áldozatkész 
szeretette! munkálkodik.

Lelkészkonferencia. A magyarországi 
evang. lelkészek ápr 28—29 én konferen
ciára jöttek össze Budapesten. Mintegy 
130 lelkész vett részt a konferencián, élén 
a három püspökkel. Kiss István dunáninneni 
püspök ugyanis betegsége miatt nem tudott 
megjelenni. A konferencia a lelkészek úri 
szent vacsorájának a felvételével vette kez
detét, mely alkalommal Geduiy Henrik 
szólott ékes «zavakka! tes'véreihez és osz
totta ki az Úr szent vacsoráját A konfe
rencia Paulik János nyíregyházai lelkész 
elnöklete alatt folyt le, ki magvas meg
nyitójában rámutatott azokra az időszerű 
kérdésekre, amelyeket meg kellett volna 
vitatni. Utána br. Radvánszky Albert egye
temes felügyelő üdvözölte a konferenciát 
az egyetemes egyház nevében, majd Csi- 
kesz Sándor dr. debreceni egyet, tanár a 
ref lelkészek üdvözletét tolmácsolta, nem
különben nagy hatást ért el dr. Antal Géza 
református püspök, aki lelkes beszédben 
mutatott rá a ♦estvéri együtt működés szük
ségére a reformátusok és evangélikusok 
között. Előadást tartottak dr. Raffay Sándor 
püspök, Krón Ferenc lelkész, Geduiy Hen
rik püspök, dr. Deák János, dr. Csengődy 
Lajos, dr. Varsányi Mátyás. A második 
napon a megnyitó istentisztelet alkalmával 
rendkívül áhítatébresztő irásmagyarázatot 
tartott Kruttschnitt Antal soltvadkerti főes
peres. Az első nap Pesten a Deák-téri 
templomban volt vallásos estély, melyen 
Pauiik János mondoita a megnyitót, Kapi 
Béla dunántúi püspök pedig A modern 
ember prob émája címen tartóit hatalmas 
előadást. A gazdag művészi pontok között 
rendkívül hatásos volt Chugyik Pál aszódi 
lelkész éneke, aki „Szárnyain az áhítatnak“ 
és Hamar Gyula „Ev magyarok fohásza“ 
című énekeivel kapta meg ezúttal is a 
templomot zsúfolásig megtöltő hallgatósá
got. A második nap estélyén Budán volt 
vallásos estély, hol is ünnepi előadást 
Duszik Lajo3 a miskoleziak kiváló papja 
tartott „Csak a Krisztus“ címen. Imádkoz
tak: Turóczy Zoltán és Marcsek Jáno3 
lelkészek.

Legszebb megemlékezés. Özv. Hor
váth Józsefné Veszprémvarsányról felejt
hetetlen férjének, Horváth József halala 
évfordulója alkalmával a Harangszó terjesz
tésére 100 000 K-t adományozott.

Jubileumi ünnepség. Budapesten az 
egyetemi ifjúság körében működő Luther- 
Szövetség május 21-én ünnepli fennállásá
nak 5 éves évfordulóját Az ünnepségre az 
előkészületek nagyban folynak.

Esperesi egyházlátogatás. Takács Elek 
a veszprémi ev. egyházmegye esperese szép 
ünnepség keretében avatta fel ápr. 19-én 
a zaiameggyesi ev. fiókegyházközség 118 
kg. súlyú új harangját, mely alkalommal a 
zaíagalsai egyházközség terű étén hivatalos 
egyháziátogatást is végzett.

Apr. 18-án felülvizsgálta a kisberzsenyi 
községi elemi iskola hitoktatását és az 
összegyűlt híveket szívhez szóló beszéddel 
intette a hitben való megállásra. A híveknek 
jó bizonyságtételével távozott Zalagalsára 
s ünnepélyes közgyűlés keretében győződött 
meg az anyaegyhazközség állapotáról, a 
nyomasztó körülmények közt kitartásra 
buzdítva áldáskivánással búcsúzott a hí

vektől. Ápr. 19-én Zalameggyesre szállt ki, 
hol nagyszámú közönség jelenlétében mon
dott szíveket megindító harangavató beszé
det 95. zsolt. 6—8. v. alapján. Az utána 
tartott közgyűlésen elismerését fejezte ki 
a hívek áldozatkészségének ékesen szóló 
bizonysága felett s örömmel értesült a kis 
fiókegyházbözség példás hitbuzgóságáról. 
Rigácsi leánygyü ekezetben templomi isten- 
tisztelet keretében végzett egyházlátogatás 
mély nyomokat hagyott az Úr hajlékát 
megtöltött hivek lelkében. Á vallási, erköl
csi és anyági állapotokról szóló jelentések 
azt az elismerést váltották ki, hogy minde
nek jó rendben vannak.

A rigácsi egvházlátogatás után ismét a 
zaiameggyesi fiókegyházközséget kereste 
fel a látogató esperes, hol az ev. ncegylet 
az ifjúság közreműködésével Németh Kál
mán rigácsi tanító vezetése mellett alkalmi 
szavalatokkal, kát és három szólamú éne
kekkel bővített műkedvelő szinielőadással 
gyönyörködtette az ünneplő közönséget.

Még 19-én este elbúcsúzott az esperes 
a vendégszerető zaiameggyesi hívektől, hogy 
részt vegyen a tiszteletére Sümegen rende
zett szeretetvendégségen, melyen Sümeg 
város előkelő közönsége lelkes óvációkkal 
köszöntötte. Ápr. 20 án az elemi, polgári 
leány- és állami főreáliskolai evang. növen
dékek hitoktatásának felülvizsgálása után 
este indult vissza fárasztó körútjáról bizo
nyára kedves emlékekkel szívében.

A szeretetvendégség gazdag műsor ke
retében folyt le, melyen közreműkedtek: 
a gyermekkar, magyari Kórsa Edit, Bárány 
L., Hoffmann Aladár és neje, Száliásy L , 
Mesterházy P , Radványi Ottó, Tibor János, 
a sümegi ének- és zeneegyesület Az ünnepi 
előadást Takács Elek esperes tartotta.

A pesti Vere3 Pálné ev. leánynevelő- 
iníézet felhívja érdeklődő hittestvéreink 
figyelmét arra, hogy 3 évfolyamú tovább
képzőjébe és internátusába jövő isk. évi 
felvételre már most ajánlatos jelentkezni. 
A IV. polg. (középisk.) -ra épült tovább
képző nyilvános jellegű; német, francia és 
angol nyelv mellett főleg művészeti és iro
dalmi irányú általános műveltséget nyújt, 
praktikus tanfolyamán varrás és kalapké
sz íiés sajátítható el. Evang. családjaink 
figyelmét egyetlen ilynemű intézetünkre 
felhívjuk.

Szép siker a Luther-Naptár pályá
zatán. Az 1926. évi Luther-Naptár számára 
hirdetett pályázat eredménye kiváló, ameny- 
nyiben rendkívül magas irodalmi értékű s 
a Luther-Naptár célját, eszméit hathatós 
módon szolgáló alkotásokat hozott a leg
közelebbi évfolyam számára. A kitűzött 
határidőig összesen 25 pályamunka érkezett 
be a szerkesztőségbe. Jutalmat nyertek kis
regénnyel: 1. Moravcsik (Béri) Gyuláné 
ironö Budapest (Vermes Janos története). 
2. Kesztyüsné Balog Margit Írónő Keszthely 
(Erős várunk); elbeszéléssel: Mesarthym, 
[írói név] (Annuska karácsonyfája); mesé
vel: Belicza Andrásné, Okolicsányi Éva 
írónő Szirák (Bolond Palkó vára); költe
ménnyel: Vályi Nagy Géza iró Budapest 
( Anyám keze és Magyar tavasz), Kesztyüsné 
Balog Margit irónö Keszthely (Láttam). 
Dicséretet nyertek költeménnyel: 1. Kesz
tyüsné Balog Margit írónő Keszthely (Kisért 
a világ és Gazdag szegény). 2. Csáki Lajos 
Nyíregyháza (Magyar szívek). Néhány tel
jesen értéktelen* pályamunka mellett volt 
több olyan közepes sikerű mű is, mely 
enyhébb mértékkel mérve ugyan alkalmas 
lenne esetleg közlésre is, de a Luther-Nap
tár szigorúbb követelményeinek nem felel

meg, sőt voltak közöttük magasabb irodalmi 
színvonalon állók is, melyek azonban tar
talmuknál, szellemi irányuknál fogva a 
Lulher-Naptárban való közlés nézőpontjából 
nem jöhettek tekintetbe.

Az uraiújfalui gyülekezet április hó 
26-án tartotta sajtóünnepélyét a következő 
műsorral: 1. Közének: 360.1—2. v. 2. 01- 
tári ima, Rónai B. Gvula lelkész. 3. „Az 
elveszett frigyláda“, Csengey G.-tól. Sza
valta Sztrokav Dániel s. lelkész. 4 Fel 
barátim . . .  Énekelte az ifjúsági énekkar 
Rózsa Lajos tanító vezetésével. 5. „Az 
evang. sajtó a földmívelö nép életében“ 
címen tartott felolvasást Sztrokay Dániel 
s. lelkész. 6. „A gályarab“ Larnpérth G.-tól. 
Szavalta Bokor Esztike 7. „Feledd lelkem 
szenvedésed . . . “ Énekelte az ifj. énekkar 
Rózsa Lajos tanító vezetésével. 8. „Üze
nünk néktek . . . “ Hangay S.-tól. Szavalta 
Balogh János. 9. Oltári ima, Rónai B. Gyula 
lelkész. 10 Közének, 360.5. v. A szépen 
sikerült ünnepély offertóriuma 125.000 ko
ronát jövedelmezett az evang. sajtó javára.

Szózat az evang. ifjúsághoz. Kapi 
püspök április 27-én Budapesten a Luther- 
Otthon Üiiői uti imaház termében az Egye
temi Luther-Szövetség részére Az egészsé
ges lelki életről címmel tartott előadást. 
Az előadáson az egyetemi ifjúságon kívül 
résztvett br. Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő, dr. Mesterházy Ernő és Zeienka 
Lajoä dr. egyházkerületi felügyelő, Ker- 
meszky igazgató stb.

A püspök egy istentisztelet keretében 
is szólott az ifjúsághoz.

A szombathelyi Protestáns Kör a pro
testáns sajtó javára vallásos-estet remdezett. 
A kezdő ének elhangzása után Boda József 
közig. tanf. hallgató hatásosan elszavalta 
Szabolcska Mihálynak „Nehéz órában“ 
című szép költeményét. Utána Jánossy Gábor 
tartott a tőle megszokott szónoki készséggel 
és költői lendülettel szép és tartalmas be
szédet a prot. szellemű sajtó pártolásáról. 
Végűi Papp-Szekeres József szépen szavalta 
el „ErÖ3 vár a mi Istenünk“ című költe
ményt. A vallásos est Schock Gyula p. m. 
lelkész imájával végződött.

Boba. Az evang. gyülekezet a közelmúlt 
időkben három ünnepélyt is rendezett. 
Március 15-én hazafias jellegű — március 
22-én vallásos jellegű ünnepélyt, április 
26-án pedig sajtónapot tartott. Mindhárom 
alkalommal Nagy M. lelkész prédikált, 
illetőleg előadást tartott; a gyermekkar 
Csirkovics K. tanító vezetésével énekelt; 
Vida B. tanító pedig szavalattal működött 
közre.

Nemeskocs filia március 15-én ugyan
csak tartott hazafias ünnepélyt az iskola
teremben. A gyermekek szavalatai és énekei 
után Horvath L. tanító emlékezett meg a 
48-as idők nagy napjáról.

Kemenespálfa március 22-én böjti 
vallásos délutánt rendezett. Tomka L. tanító 
az iskola növendékeivel énekszámokkal 
szerepelt, a szavalatokkal élénkített ünne
pélyen Nagy M. lelkész hirdette Isten igéjét.

Adományozás. Dr. László Kálmán a 
vasi közép egyházmegye felügyelője, szom
bathelyi ügyvéd, szülőfalujában, a bobai 
ev. gyülekezetnél egy millió koronás ala
pítványt tett.

Harang-, harmónium- és kereszt
avatás Kaposváron. Dr. Matolcsy Sán- 
dorné ismerősei körében folytatott gyűjtés
ből, saját tekintélyes adományából egy 
harangot rendelt a kaposvári gyülekezet 
számára, amelynek beszerzéséhez Kaposvár 
r. t. város 3,000.000 K-val járult. A harang
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a református testvéregyház harangjaival 
együtt érkezett meg. Az állomáson Takáts 
Béla lelkész üdvözölte a harangot, amelyet 
a beteg gyermeke felgyógyulásáért imád
kozó anya könnyei szenteltek meg — A 
harang mellé az egyház híveinek közada
kozásából és helybeli bankok adományából 
egy orgonaszerü harmóniumot szerzett
28,000000 K-ért. — Evang. egyházunk 
szimbóluma, a kereszt is hiányzott az ima
ház tornyáról. Hogy külsőleg is kifejezésre 
jusson az épület jellege, két buzgó evan
gélikus család: Palatínus János és Flórián 
Sándor családja egy díszes keresztet ké
szített, amelyet egyik presbyter: Schulcze 
Ottó bronzirozott. Ezen háromnak felava
tása történt meg ápr. 19 én megható ünne
pély, illetve istentisztelet keretében. Az 
avatást Mesterházy Sándor esperes végezte, 
aki a 116. Zsoltár 12—14. verse alapján 
szívhez szóló beszédben méltatta a harang 
jelentőségét. Az ünnepi beszédet Káldy 
József iharosberényi lelkész tartotta 1. Kor.
1.18. alapján, mely nyomokat hagyva a 
hallgatók lelkében. A vegyeskar Krug Gyula 
kántortanító vezetésivel a Kápolna című 
darabot adta elő mély érzéssel. Az avatáson 
képviseltette magát a város minden ható
sága, sőt egy róni. kath katonai lelkész is 
jelen volt. Mikor a harang először szólalt 
meg, könnyek csillogtak a szemekben és 
hálaimák szálltak az ,égbe: „Mindeddig 
segítségünkre volt az Ú ri“

Itt említjük meg. hogy az ápr. 26-án 
tartott sajtónapon dr. Kring Jenő egyház- 
községi felügyelő tartott előadást az evan
gélikus sajtóról.. A sajtónapi offertórium 
250.800 K volt.

Szentgotthárd. Az Ev. Diákszövetség 
rendes havi ülésén felolvasást tartott Kna- 
usz józsef VII. o. tanuló A reformáció 
hatása címmel. Szavaltak: Káply László, 
Szigethy Sándor és Markovics János. A 
szövetség bűnbánati napját gyónással kap
csolatban április 3-án tartotta.

Nemescsóban az ápr. 26-án tartott 
sajtóünnepélyen közének és ima után a 
gyermekkar énekelt, Kajtár Lina szavalt, 
majd ifj Sztrokay Gyula, Bernáth János 
és Takács Károly énekére s Takács Sándor 
szavalatára Gerencsér Zsigmond előadása 
következett, az ifjúsági énekkar két éneke 
közt Óernáth Zsófi és Németh Ilonka sza
vait, Sztrokay Sándor szavalata után pedig 
Weöres István m. kir. gazdaságügyi főtaná
csos, gyülekezeti felügyelő mondott záró
beszédet. Az ünnepély a lelkész imájával 
s közénekkel ért véget. Az énekkart Badics 
Ádám tanító vezette. Az ev. sajtó javára 
gyűjtött összeg 210.1í~0 korona.

örimagyarósd. A harangfelavatás ün
nepélyességet emelte, az ánitatot növelte 
az ifjúsági vegyeskar é3 férfikar, melyek 
Asbóth László tanító vezetése mellett egy
házi, illetőleg hazafias énekeket énekeltek. 
Oífertórium 226 000 korona, felerészben a 
Harangszó, felerészben a Luther-Szövetség 
javára. Az ifjúsági egyesület által rendezeti 
összejövetel 2l/a millió koronát eredménye
zett az orgona helyreállítására.

Szarvas. Szelenyi Jánost, a szarvasi 
egyház újonnan választott lelkészét Kovács 
Andor esperes iktatta be állásába.

A Magyar Protestáns Diákszövetség 
júliusban Schweizba, Déifranciaországba 
főként protestáns városok látogatására ta
nulmányi utat rendez.

A Protestáns Szemle májusi száma 
igen gazdag tartalommal jelent meg. Imre 
Sándor, Bodor Aladár, Moravcsik Gyuláné, 
Szőllősy István kiváló munkáit hozza. Ter

jedelmes és sokoldalú a Külföldi Szemle, 
a Krónika és a Kritikai Szemle.

A Luther-Társaság konfirmációi em
léklapjainak első kiadasa elfogyott; — a 
második kiadás 12-éré készül el, mely 
napon az időközben érkezett rendelések 
elintézése megkezdődik. Május 15 ig érke
zett rendelések a főtitkárhoz, május 15. 
után a könyvkereskedésbe intézendők.

Sajtó alatt! „Az Úri ima“, hollandból 
fordította Tóth Endre pápai theol. ak h. 
tanár. Elmélkedések az Úri ima kérései 
felett. Népszerű modorban megírt könyv, 
mely 5 ív terjedelemben május utolsó hé
tében jelenik meg. Gazdag illusztrációkkal, 
alkalmas lelkészeknek, igehirdetőknek, bél- 
missziói munkásoknak, valamint a gyüle
kezeti tagoknak.

ízléses kiállításban finom papíron, elő
fizetési ára 14 000 korona. Több példány 
rendelésénél minden tiz példány után egy 
ingyen példány. — Előfizetni lehet májúi
25- ig a kiadónál: a pápai ref. theologus 
iratterjesztésnél (Pápa, Foiskoia). A könyv 
bolti ára jóval magasabb lesz.

Sümeg. Az állami főreáliskola 18 pro
testáns nó/endéke Radványi Ottó tanár 
vezetése alatt belekapcsolódott az evangé- 
liomi Diákszövetségbe s rendkívül elisme
résre méltó munkásságot fejt ki Sümegen, 
ahol összesen 80 protestáns lélek van. A 
legutóbb is szépen sikerült szeretetvendég- 
ség a Diákszövetség eredményes működé
sének kézzelfogható bizonyítéka.

A Harangszó fenntartására a szeretet- 
vendégség tiszta jövedelméből 50.000 K-t 
fordítottak.

A dunaföldvári ev3ng. gyülekezet és 
nőegylet a paksi nő- és leányegylet evan- 
géliomi propaganda csoportjának közre
működésével fipr. 5-én rendkívül sikerült 
hitméiyílö, evangéiiOTii öntudatot erősítő 
estélyt rendezett a templomban. Az estély 
középpontját Pál Bé.a paksi segédielkész 
értékes előadása képezte, ki Keresztyén 
embertypusok címen szólott a templomot 
zsúfolásig megtöltött közönséghez. Az esté
lyen közreműködtek még: Báthory Dániel 
ref. lelkész, Reach Ilona, Kisä Józsefné, 
Tóth Vilma, Pánczél Mariska, Nagy Mariska, 
Ónodi Sárika, Nagy Bála és Adorján Fe
renc helyi lelkész. Az estély közénekkei és 
imával kezdődött és végződött. Offertórium 
címén befolyt 500.000 korona.

Alszopor. Gyarmathy Gyula és neje 
leányuk konfirmálkodása alkalmával az 
a'szopori evang. leányegyházközségnel is
kola fenntartás céljaira 100.000 K-s alapít
ványt tettek. A Harangszó fenntartásara 
ugyanez alkalommal 50.000 koronát ado
mányoztak.

A keszőhidegkuti gyülekezet április
26- án ünnepelte vallásos estély keretében 
a sajtónapot. A lelkész imáján, irásmagya- 
rázatan s a sajtó fenntartásáról tartott elő
adáson kívül a dalárda Weil Endre tanító 
vezetése alatt két karéneket adott elő (46 
és 135. zsoltár), az iskolás gyermekek Kőt 
hangra betanult éneket. Az ifjúsági egye
sület tagjai közül 4 hajadon s egy ifjú mély 
erzessel szavalt A befolyt offertórium fele
részben a Harangszóf felereszben a német 
nyelvű „Christlicher Hausfreund*“ fenntar
tására fordiitatik.

Judica vasárnapján az ifjúsági istentisz
telet lett bevezetve, melyen a serdült ifjúság 
teljes számban vett részt. Az ifj. egyl. el
határozta, hogy részükre havonként isteni
tisztelet tartassék.

KÜLF ÖL DI  HÍREK.
Németország. A német evangélikus 

egyházak birodalmi bizottsága március 
hóban tartotta ü éseit, amelyen a stockholmi 
világkonferenciára való előkészületről volt 
szó és megválasztották a német delegátu
sokat. Megvitatták továbbá azokat a parla
ment elé terjesztendő javaslatokat, amelyek 
a német népélet megjavítására valók, mint 
az irodalmi szenny ellen való küzdelem, az 
alkoholizmus ellen való védekezés, a vasár
nap megünneplése és a háború károsultjai
nak felsegélyezése. A nevelés terén is kívánt 
újításokat t. i. uj törvényeket a tanítók ki
képzéséről és a tanárok egy ültműködéséről.

Rettenetes bűn nyomara jutott a berlini 
rendőrség. Vannak lelketlen emberek, kik 
drága pénzen kokaint, egy rettenetes hatású, 
lassan ölő, de előbb kéjes érzést keltő 
mérget fiatal leányoknak és fiatal fiuknak 
árusítanak. Ezek ellen a legnagyobb erély- 
lyel akarnak fellépni.

A német evangélikus munkásegyletek 
most olyan beadványt adtak be a birodalmi 
kormányhoz, melyben a szeszes italok 
elárusításínak megszorítását és azok szi
gorított felügyeltét kérik.

Csehszlovákia. A cseh-tót államban a 
csehek a lakosság 48°/a-át képezik. A tótok 
15. a németek 25 és a magyarok, ukrainok, 
zsidók és lengyelem összesen 12%-kal van
nak képviselve. E lakosság legnagyobb 
részt róin. kath. volt a háború elölt. A 
csehek új vallással akarják országukat 
bo’dogítani, a cseh nemzeti egyházzal, 
amely tanaiban Húsz Jánosra megy vissza. 
A cseh állam vezetői azonban nem sokat 
adnak a vallásra: Bencs szociálista, Massa- 
rik valamikor róm. kath. volt, majd pro
testánssá lett, most ebből az egyházból is 
kilépett. A vallástalan vezetők folytonos 
ellentétben vannak az egyházakkal. Ók 
idézték fel a tót püspökök pásztorlevele 
miatti kúüurharcot, ők hozattak most a 
parlamenttel olyan törvényt, mely az ünnep
napokat megrövidít, kivaltképen a másod
ünnepnapokat.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Kurz Rudolf és Fischl Cecilia, 

Fischl Károly és Joszt Terézia Saentgott- 
hárdon házasságot kötöttek.

Halálozás. Mesterházi Nagy Ferenc kir. 
utmester, presbyter Szombathelyen f. évi 
április 21-én hosszú szenvedés után meg
halt. Temetése az egész város osztatlan 
részvéte mellett 23-an volt. A temetési 
szertartást Schőck Gyula másodlelkész, 
László Miklós é s . Kovács István vallás
tanárok végezték. Áldás emlékére.

Madár Rezsöné sz. Paál Jolán 55 éves 
korában Bobán 1925. évi április hó 12-én 
elhunyt. Legyen síri álma csendes!

Ribafüzesen nagy rcszvettel temették el 
Weber Janos gazdálkodót 66 éves korában. 
Nyugodjék békeben!

Ú J D O N S Á G O K .
Papp-Váry Elemérné síremlékének 

leleplezése. A Kerepesi-úti temetőben, 
Deák Ferenc mauzóleumával szemben, 
nyugszik a .Magyar Hiszekegy“ szerzője, 
Papp-Váry Elemérné született Sziklay Sze
rén. A sir fölé a Magyar Asszonyok Nem
zeti Szövetsége művészi síremléket emelt.

Josipovich Kálmán miniszteri taná
csos halálos villamosbalesete. Josipovich
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Kálmán 38 éves népjóléti minisztériumi 
osztálytanácsos az Erzsébet körút és Rá
kóczi út sarkán fel akart ugrani egy villa
mosra, azonban megcsúszott és a pótkocsi 
alá zuhant. A kocsi kerekei mhdxét lábát 
tőből lemetszették. A mentők a Pajor-sza
natóriumba vitték, ahol még operáció előtt 
meghalt.

Az új magyar pénzegység állítólag 
az angol font egy huszad résíe lesz és 
körülbelül 17.300 K értékének felel meg.

A valorizációs törvény nem késik már 
sokáig. A pénzügyminiszter kijelentette, 
hogy ő is óhajtja a valorizációt és a javas
lat előmunkálatai már folynak is

Egy vitézt iszákossága miatt meg
fosztottak vitézi telkétől. Az Országos 
Vitézi Szók Szegedi József volt tartalékos 
szakaszvezetőt, dobozgeriai telkes vitézt 
azért, mert az ismételt figyelmeztetések és 
megintések dacára vitézhez nem méltó isrá- 
kos és erkölcstelen életet folytatott, a vitézi 
rend tagjai közül törölte, vitézi telkétől és 
mindennemű vitézi jogaitól megfosztotta.

A Johanniták . . .  A Johanniía lovag
rend magyar csoportja április 29-én tar'oita 
ezévi nagygyűlését Feilitzsch Berthold báró 
elnöklete alatt. Az ülésből üdvözlő táviratot 
intéztek a rend nagymesteréhez, Eitel Fri
gyes porosz királyi herceghez

Az építtetők különféle adókedvezmé
nyeket kapnak. A harmincéves adómentes 
ség kedvezményét kiterjesztik a nagyobb 
átalakításokra és a régi házakra ráhúzott 
emeletekre is.

Egy bika főinyársalta Stegmann ba
jor képviselőt. Stegmann bajor piraszt- 
párti országgyűlési képviselőt egy dühös 
bika megtámadta és felnyársalía.

A Magyarság című napilap, mely Mi- 
lotay István dr. szerkesztéseben jelenik 
meg, a keresztény nemzeti irányzat intran- 
zigens képviselője. Elsőrendű írógárdája, 
vidéki és külföldi tudósítói a lapot, nem
csak elevenné teszik de jól értesültségével 
mindenkit tud tájékoztatni minden közér
dekű eseményről. Előfizetőinek számtalan 
kedvezményt nyújt, s minden csütörtöki 
lappéldányhoz 16 old das képesmellékleiet 
ad ingyen, s mindenkinek útbaigazítást, 
tanácsot ad „szerkesztői üzeneteiben". A 
lap kiadóhivatala Budapest, VI I., Miksa 
ucca 8. sz. ingyen küld mutatványszámot.

100 millió koronát sorsol ki május 
30-án Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az Uj Idők, fennállásának 30. évfor
dulója alkalmával olvasói között. Az Uj 
Idők 18 számában folytatódnak Csathó Kál
mán és Ludwig Wolff érdekes regényei. 
Közli a lap azonkívül Rákosi Jenő, Lyka 
Károly és Tutsek Anna cikkeit, Csermely 
Gyula, Illés Endre és O Henry elbeszé
léseit, Gáncs Demeter versét, Andersen 
György versfordítását, Mühlbeck Károly el
més fejléceit, számos művészi és időszerű 
képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápo
lást. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 
80 000 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal Budapest VI., 
Andrássy-út 16.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 2Ő.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Teleld» u e rk e u tő  és kiadó: CZIPGTT GÉZA 
SaeatffOtthárd.VatTirwetve 

B aerkesatőtárs: NEMETH KAROLY. 
Kéziratokat nem adunk viasza.

Meghivó
az Uipest Árpád-úti Mozgószinház vállalat 
r. t. 1925, évi május hó 23 án délután 6Vs 
órakor a Budapest Lipótvárosi Takarék
pénztár r. t (Budapest V. Vilmos császár 
út 36. sz. I. emelei) üléstermében megtar
tandó 1923.és 1924. évi rendes közgyűlésére.

Tárgysorozat: 1 Az igaigatóság és fel
ügyel bi/otlság jelentése az 1923. évről. 
2 Az 1923. évi mérleg megállapítása és 
határozathozatal az 1923. évi tiszta nyere
ség felosztása tárgyában. 3. Az igazgató
ság és felügyelő bizottság jelentése az 
1924. évről. 4 Az 1924. évi mérleg meg
állapítása és határozathozatal az 1924, évi 
tiszta nyereség felosztása tárgyába". 5. 
Határozathozatal az igazgatóság és felügyelő 
bizottság felmentése tárgyában. 6. Az igaz
gatóság és felügyelő bizottság tagjainak 
megválasztása. 7. Esetleges indítványok.

Azon részvényesek, akik a közgyűlésen 
részt venni kívánnak, tartoznak részvényei
ket vagy el ism érvényéi két legkésőbben a 
közgyűlés napja előtt három nappal a Bu
dapest Lipótvárosi Takarékpénztárban a 
hivatalos órák alatt letétbe helyezni.

Az 1923. évi m éieg-szám la. Vagyon. 
Budapest Lipótvárosi Takarékpénztár 495 
ezer K, Luther Irodalmi Társaság 52 820 
K, összesen 547,820 K. Teher. Részvény
tőke 200,000 K, Athozat 1922. évről 7,050 
K, nvereség 340 770 K, összesen 547,820 K.

1923. évi nyereség-veszteség számla. 
Tartozik. Házber 303 929 K, különféle költ
ségek, üzemköltségek 20,571 K 50 f, Nye
reség 340,770 K, összesen 665,270 K 50 f. 
Követel. Haszonrészesedés 619,580 K 50 f, 
Kamatok 45 690 K, összesen 665 270 K 50 f.

1924. évi mérleg-számla. Vagyon. 
Pénzintézeteknél elhelyezve 2.700,000 K, 
összesen 2.700,000 K. Teher. Részvénytőke
200,000 K, fel nem vett osztalékok 60,000 
K, hitelezők 1.838,442 K, nyereség 601,558 
K, összesen 2.700,000 K.

1924. évi nyereség veszteség számla.
Veszteség. Házbér 6 381,094 K, különféle 
költségek, üzemköltségek stb. 847,572 K, 
adók 343,070 K, nyereség 6 1,588 K, ösz- 
szesen 8 173,294 K. Nyereség. Áthozat az 
1923 évről 151,512 K, haszonrészesedések 
7.798,027 K, kamatok 223,755 K, összesen 
8 173,294 K.

Budapest, 1925. április hő 29-én.
1—2 Az. igazgatóság

W alte r m agán tanfo lyam
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 51. 

Előkészít középiskolai összevont ma
gánvizsgákra, érettségire, vidékieket 
is. Tisztviselőknek nagy kedvezmény.

„Keresek egy 13—14 éves, jobb család
ból való németajkú leányt kettő éves leány
kám mellé. Teendői: a leánykával játszani 
és a belső munkáknál segíteni. Fizetés 
megegyezés szerint, belépés azonnal. Cím: 
Böszörményi Béla bányatisztviselő Ajka- 
Csingervölgy. ' 2 - 3

1925. május 10.

Vidékre házi varrónénak ajánlkozik sok 
évi gyakorlattal biró fiatal özvegyasszony. 
Elváóal kosztümöt és kabátot is. Fizetés 
megegyezés szerint. Cím: Cziniel Józsefné 
Gyömrő, Pest m. 2—3

Nyugalmazott — esetleg hadiözvegy — 
magános nőnek, takarításért lakást, konyha
kertet és tűzifát ád „Nyugalmazott tanító“ 
Horvátnádalja. Körmend mellett. 2—3

A kőszegi leánynevelö-intézet igazgató
sága felkéri az érdeklődőket, hogy a jövő 
évi felvételre szóló folyamodványokat leg
később jún, hó 10-ig nyújtsák be, mivel 
helyszűke miatt késöpbi jelentkezések nem 
lesznek kedvezően elintézhetők. 2—6

Gazdák figyelmébe I
Legújabb vívmány a kaszagyártás 
terén a »Páva Nemes-acél« véd

jegyű kasza
Egy próbarendelés mindenkit meg fog 
győzni e kaszák kiválóságáról. Jótállás 
minden darabért; amennyiben meg 
nem felel, háromszori kikalapálás 

után is készségesen kicserélem.
Kapható kizárólag

SALBER KÁROLY kereskedésében  
Szentgotthárdon. q o o

Janszky István mŰSZŐVŐ
Csorna. 5—12

Ajánlja saját készítésű damasztáruit, ú. m.: 
abrosz, szalvéta, törülközőkendőit, da- 
maszt-grádlit. Azonkívül len- és kender
vásznait kizárólag jó minőségben. 
----------  Alapíítatott 1892-ben. ----------

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 .

Konfirmációi és pünkösdi ajándék szeretteinknek!
Gyurátz Ferenc: 1—3

v e z é r
cimü imádságoskönyv új, X-ik kiadás.

Ára egész vászonkötésben 8 K alapár, 7000 szorzószámmal.

Kapható K IS  T I VADAR könyvkeresk. PÁPA.

Nyomatott W ellisch Béla vülamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

HHO-ben.

Laptulajdonos
a Danámon Latbei -Szövelséo

■. m
K z  O r a z á ko h  L u t f \ c r -N / .Ö T c t  

lé g  h lr a t a lo r t  lapja.

X évi rátok, elótlzotéal dijak 
éu reklaniáoiök a 

HARANGSZÓ szerkesztő 
kiadóhivatalának 

HvantrfutthAru'M (V asra .)  
küld midik.

Klóhvetést elfogad 
t o in d e D  a v a n g .  l e i k é i »  

ét tanító.
M:g.|f!aílk mlndea m árnán .

A k i fn jü lö li az 6 a ty ja fiá t, 
m in d  em b erg y ilko s  az.

SzerkaacU M aáékiratal:
s z e n t o o t t h Ar d .

Vaitvármegyc.
A „HAJUKOSZ0"

előfizetési Ara : a Második 
negyedévre 16.000 korcos. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
l.uther-SilWetégl bt(Cük.sk 

lC/o-os kedvesmény. 
Amerikába egész érre 2 
dollár ; at utódállamokba 
a II. negyedre 20.000 K.

A .Harangiad' terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
ktlldflnk.

Polgári és katonai erény.
Irta: vitéz Raics Károly tábornok.

Ez a tétel olyan benyomást kelt, 
mintha a polgár és katona egymás
tól különböző lény volna; mintha 
közös erényeik nem volnának; 
mintha egyik erénye ártana a má
siknak. — Régen valóban úgy volt 
a dolog, hogy a polgár egyáltalán 
nem érdeklődött, vagy legfeljebb 
csak akkor kezdett érdeklődni a 
katonahivatás iránt, mikor bevonu
lása a fegyvergyakorlatokra köz
vetlen küszöbön állott; a katona 
pedig a polgári hivatások iránt, ha 
az elengedhetetlen szükségesség 
követelte ezt tőle. Mindegyik a 
maga külön kis világát élte, minél
fogva — eltekintve minden egyéb
től — mindjobban eltávolodtak 
egymástól. Akármennyire volt is 
a mi hadseregünk az általános 
védkötelezettség elvén néphadsereg, 
valahogyan nem értették át kölcsö
nösen egymással szemben fennálló 
kötelességeiket a „Haza“ és a „ma
gyar faj“ iránt. — Az emberi eré
nyek kölcsönös meg nem becsülóse, 
vagy félrebecsülése szitolta egymás 
között az ellentéteket. — Ma már 
vége van, helyesebben végének 
kell lenni ezeknek az állapotoknak. 
A trianoni u. n. békeszerződésnek 
nem is oly nehezen felismerhető 
egyik célja, hogy a katonaerények 
iránt érzéketlenné tegye fiatalságunkat 
és ily módon kioltsa lelkűkből a 
katonaerényeknek utolsó parányát 
is. — Ezért csak 35.000 a hadsereg 
béke állománya, melynek még 12 
évre kötelezett zsoldosokból kell 
állnia. A Csonka Hazának katonai
lag ki nem képzett fiatalsága tehát 
valóban úgy nő fel, hogy a Hazá
nak fegyveres védelméről fogalma 
sincs. — Ha tehát a szükség úgy

követelné, hogy a Haza védelmére 
siessenek, ezt a szent kötelességei
ket teljesíteni nem tudnák. Legfel
jebb ágyútöltelékként szerepelné
nek. — Ugy-e ez nem valami 
biztató kilátás?

A korszerű harceszközök borzal
massága a hazafias lélek szilárdságá
ban találja meg egyedüli megbíz
ható ellenszerét. A népietek erejének 
a növelése kell, hogy ma főtörekvése 
legyen az arra hivatottaknak. — Ezért 
tartom én ma különösen fontosnak 
a lelkészi és tanítói hivatást. Nekik 
kell az ösztönzést megadni arra, 
hogy mindenki saját lelkének a* 
mélyére leszállva, felhozza onnan 
és kiművelje azokat a részben 
szunnyadó, részben csirázó, de oly 
nehezen fejlődő értékeket, melyek 
halálos veszedelem idején talpig 
férfiúvá avatják az embert. Ennél 
szebb hivatást nem ismerek.

Hát nem a legjobb előkészülés 
ez a jövőre? Amellett még oly 
területen működöm, mely „Tria
n o n éra  nézve is megközelíthetetlen 
marad. Hát nem talpig férfiakat kell 
nekünk ma nevelni ennek a Hazá
nak ?! Ellenségeink számbeli túlerejét 
csak a talpig férfiak hadserege ellen
súlyozhatja. Ezt kell elsősorban a 
lelkésznek, tanítónak megértenie, 
hogy ezt az önmagával szemben 
fennálló kötelességét mindenkivel 
megértesse. — Nekünk ina nem 
polgárokra, nem katonákra, de 
igenis talpig férfiakra van szüksé
günk. Ma csak az ilyenekből lehet 
jó polgár és jó katona egyaránt.

A „talpig férfiút“ hit nélkül nem 
tudom elképzelni. Az erények kifej
lesztésének az egyedüli melegágya: 
a hit. De nem a rajongó hit, mely 
csak önmagáért hisz, hanem a 
megelevenítő lélek hite, mely másokat 
is magával ragad, átalakít, önma
gunk, Hazánk és fajunk iránti kö

telességeinkre, vagyis az erényekre 
megtanít.

Ma katonának kell minden pol
gárnak magát éreznie. A lényeg 
éppen az érzésen, a tudaton fekszik, 
mert akkor már elárulom az erős 
akaratot is, hogy ilyenné lenni tö
rekszem. Ez az erős akarat nyomja 
reá bélyegét minden munkámra. 
Ily módon lassanként arra a meg
győződésre jutok, hogy új szellem
ben élek. Erő sugárzik ki lelkemből, 
mely ledönt minden akadályt, ami 
utamban á ll; mely kezdeményez, 
mert bízik magában, mely készség
gel viseli a felelősséget elhatáro
zásaiért, mert ezeket megvalósítani 
is tudja.

Ebben az új szellemben való 
élésem azonban még bizonyos en
gedelmességre is elkötelez önmagam 
iránt. Ez a kötelezettség pedig ön
magam fegyelmezése. íme a tevékeny
ségnek óriási munkaköre, melybe 
embertársaimat is bele kell vonnom, 
— hogy hathatós munkát végez
hessek. Fegyelmeznem kell tehát 
őket is. Összetartás fegyelmezettség 
nélkül elképzelhetetlen. Ha tehát csak 
ezt a kettőt, t. i. szellemet és fegyel
met sikerülne megalapoznom a fia
talság lelkében: kész volna a félel
metes láthatatlan hadsereg.

A kötelességérzeten és a tekintély 
tiszteletén felépült becsületes, keresz
tény szellem és a meggyőződésen 
alapuló fegyelem tehát egyaránt pol
gári és katonai erény!

Lelkészek! Tanítók! tanítsátok 
meg ezen erények gyakorlására a 
mi fiatalságunkat és a Tietek lesz 
a magyar feltámadás minden di
csősége 1

Gyíijtsiink előfizetőket és adakoz

zunk a „Harangszó“ fen tartására,

Viseljük szívünkön a Harangszó ügyét!
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Egy sírdomb körül.
Nehéz, szinte lehetetlen magun

kat abba a gondolatba beleélni, 
hogy Gyurátz Ferenc nincs többé, 
— Írja többek között P. H. — hogy 
többé nem láthatjuk tiszteletre méltó 
puritán alakját, mely előtt a város 
apraja nagyja alázatos hódolattal 
emelte meg kalapját; hogy többé 
nem hallhatjuk hangját, mely sze
líd volt és lágy, ha az irgalom 
munkájára hívott fel benőnket, 
csengő volt és tüzes, ha a hazáért 
lelkesített és ihlettel telli és erős 
volt akkor, mikor Krisztusnak örök
igéjét hirdette.

* *
*A temetés napján Payr Sándor

ral, a nagynevű historikussal men
tem — beszéli M. S. — az egy
szerű ravatalhoz. Mindketten hall
gattunk, csak a lelkünk beszélt. 
Egyszer csak megeredtek a tudós 
professzor könnyei „Pápa az én 
szülő városom, de Gyurátz nélkül
üres lett nekem“ mondotta.

* **
Hogy ki volt Gyurátz Ferenc, 

legjobban jellemzi-őt talán halála 
esetére, eltemetésére vonatkozó 
óhajtása, amelyet még 1922. junius 
26-án vetett papirosra: „Halálom 
esetén eltemetésemre vonatkozó 
óhajtásom: Ha a Mindenható vége- 
zéséből eljön feloldoztatásom ideje; 
óhajtásom, hogy temetésem legyen 
egyszerű, mint volt életem.

Kihűlt keblemet egyszerű fako
porsó fogadja. Ettől távol maradjon

Az Isten megfizet.
Irta : Mayer Pál. (3)

4. Otthon.
Mikor Jézust az ördög megkísértette s 

minden áron azt akarta elérni, hogy Jézus 
ne az Isten, de az ö, t i. az ördög szol
gálatába álljon, a többi között ezt is mondta 
neki, miközben megmutatta néki a világ 
minden országát és dicsőségét: „Mindeze
ket neked adom, ha leborulva imádsz en
gem.“ Emiből azt tanulhatod, hogy az ör
dögnek is van kincstára s aki előtte lebo
rul és néki szolgál, az ő ügyét mozdítja 
elő az emberek között, azt a saját kincs
tárából szokta jutalmazni. Más szóval: a 
vagyon forrása ez: munka, takarékosság s 
Isten áldása. De az ördög segítségével: 
hamis, görbe utakon, lopással, sikkasztás
sal, csalással is lehet vagyont szerezni — 
de nincs benne köszönet 1 Nincs rajta Isten 
áldása, hanem átok s nem állandó. Azt 
mondják, hogy a hamis úton szerzett va
gyonból a harmadik nemzetségre már sem
misem marad. Olyan az, mint a nagy füst, 
mely hamar szétmegy.

— Hát kupán ütött téged az a gróf? 
No, de ilyet. . .  be ne tegye többet hoz-

minden virágkoszorú. A Megváltó 
Jézus fején töviskoszorűval halt 
meg. Én az ő igénytelen szolgája 
sem kívánok virágkoszorút.

Ledőlt porsátoromat temetőbe ne 
halottas kocsi szállítsa ki. Úgy hi
szem, hogy a pápai evang. gyüle
kezet köréből vállalkozni fog hat 
presbiter koporsóm kivitelére. Fo
gadják érte meleg köszönetemet.

A temetőben feledhetetlen jó 
élettársam : szül. Matus Karolin 
sírja mellett ásott sírba helyezzék 
le utolsó pihenésre tetemeimet.

Külön síremlék nem szükséges. 
Azon sírköre, mely kedves fele
ségem nevét is őrzi, hogyha az 
utánnam maradó hagyaték erre fe
dezetet nyú jt: feljegyezhetik ne
vemet. .

Koporsóm felett a szertartás is 
— szent ige olvasásával — evang. 
egyházunk szellemében a lehető 
legegyszerűbb legyen.

Temetésemnek — jelzett óhaj
tásom figyelembe vételével — inté
zésére felkérem Nagytiszteletii Mes- 
terházy László lelkész urat.

Gyülekezetünk vezéreire, pres
bitériumára, tanítókarára, a hívek 
seregére s városunk összes lako
saira Isten áldását kérem. Pápa,
1922. junius 26. Gyurátz Ferenc, 
ny. püspök.“

* **
Köztudomású dolog, hogy Gyu

rátz püspök naplót vezetett. Rend
kívül érdekes és figyelemre méltó 
az utolsó napló, amelyet április 
30-án jegyzett : „Április 30. Ma van

zám a lábát — méltatlankodott az öreg.
— No de legalább nem hiába kínlódtál 

édes fiam; félretettem ám a fehérneműt 
mind, amit odaát szereztél. Jó lesz a ’ ne
ked.

— Hoztam ám még egy skatulya szivart 
is. Mikor bent voltam a holmimért, sikerült 
zsebre vágni. Ehun van, gyújtson rá ked
ves édes apám.

— Ejnye anyjuk, be okos fiunk van 
minékünk. Ne félj fiam, ha úr nem lehet
tél, majd megteszünk bírónak. Igaz-e any
juk ?

— Igaz, igaz apjukom, de jó volna elébb 
valami módos menyecskét szerezni Jancsi
nak.

— Igaz biz’ a fiam! Hát csak nézzél 
utána valami finom, úri kisasszonynak. 
Majd esküvő után biró lesz belőled, aszon- 
dom.

— Utána néztem én már, kedves, édes 
apám uram. Oszt, ha nincs ellene kifogá
suk, akár egy hónapra is megtarthatjuk a 
lakzit. Az Esztit gondoltam, a Kulcsárék 
Esztijét.

— Az Esztert? Koldus az, fiam, nincs 
annak semmije, csak ami rajta van.

— Van egy kis spórólt pénzük; pszt 
az egyik nagybátyja kanonok valahol, szép 
örökség vár reá.

születésein napja. Közelből és tá
volból ismerőseim üdvözölnek. Esz
tendők után esztendőket kívánnak. 
Én érzem már a nyolcvan évek 
súlyát. Nem kívánok tovább élni. 
Az a mindennapi imádságom : Elég
immár, Uram!“ *

* *, *
És az Ur meghallgatta imád

ságát.

A mi ünnepünk.
A mi ünnepünk ma nem diadal ünnep 
Nem büszke tanúja boldogító üdvnek 
Szemünk lobogása, szívünk dobogása 
Belefut egy fájó, néma zokogásba.
Múltúnk és jövendőnk gyászfátyolba vonva, 
Mintha mindöröicre ketté szakadt volna 
Megfogytunk, megtörtünk s nem segít az ég 
Ennyi gyötrődésen, ennyi szenvedésen... [sem

A mi szenvedésünk nem múló zivatar,
Nem viharfelhő, mely villámokat takar; 
Úgy borult be az ég hirtelen felettünk: 
Egyetlen csapásra mindent elvesztettünk. 
Akármerre nézünk, bús romokat látunk 
Nincsen egy testvérünk, nincsen egy barátunk. 
Szavunknak hitelét megrontja a gazság, 
Mintha meghalt volna az örök igazság.

A mi igazságunk nem papiros törvény, 
Nem nyelheti el a fenyegető örvény; 
Vérünket áldoztuk, mert a haza kérte,
Ha bűnösök voltunk, meglakoltunk érte. . .  
Hatalmi erővel elnyomhatnak minket, 
Rabságban tarthatják sinylő véreinket:
Van Isten az égben, hogy földig alázza 
Milliók önkényét, milliók fohásza t

A mi imádságunk nem rebegő sóhaj,
Nem szavakba foglalt felkapaszkodó ja j:  
Megkövült fájdalom egy nemzetnek arcán 
Rettenetes sorsán, méltatlan kudarcán . . .  
Uram, ki ismerhetsz, mert mindent tudó vagy,

— A’ más 1 Mert jó, ha az asszony jó, 
de egy kis hozomány még se árt. Az édes 
anyád is hozott vagy két fertály földet. Ne
kem is volt valami, s ha valamihez vala
melyest hozzáadunk, mégis csak több lesz 
belőle. Igaz-e? Hát csak beszélj azzal a 
leánnyal, s ha rendbe jöttél vele, elmegy 
majd a körösztapád leánykéröbe s ha a 
felséges Úr Isten úgy akarja, nem bánom 
hát 2—3 hónapra meg is lehet a lakzi. 
Mert még egyet mást készíteni kell. A hí
zókat fel kell javítani. Bor is kell, vagy 
5—6 hektó, majd beszélek a Kohnnal, hogy 
jó, finom borról gondoskodjék. Mert sok 
lesz az úri nép is a lakzin. Ott lesz a kasz- 
nár úr, a kertész úr, a csizmadia amúgy 
is rokon, a biró úr, a jegyző úr, a kántor 
úr is, no a papot meg majd kihagytam.

A Jancsi pedig járt az Eszterhez. Szőtte- 
8zövögette a jövő terveit..

— Ha biró leszek, úr vagyok. A gróftól 
se félek!

A kézfogó előtt Eszter meglátogatta 
mamája kíséretében Kovács-Tótékat.

A Jancsi mamája odáig volt a boldog
ságtól. Mert időközben kitudódott, hogy 
a kanonok bácsi nagyon gazdag s Esztit 
különösképen kedveli.

Csupa szívesség volt, alig találta helyét.
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Uram, ki segíthetsz, mert mindenható vagy 
Törd meg elleinknelc öldöklő hatalmát 
Halld meg a magyarnak elszánt fogadalmát.

A mi fogadalmunk nem homokba vájt szó. 
Nem percnyi hevillés, szalmalángnak látszó ; 
Ha eddig széthúztunk, egyesülünk végre 
Jelen boldogságra, jövő dicsőségre 
Istentiszteletben, törvénytiszteletben,
Mindent megbocsájtó emberszeretetben,
És ahogy megtartjuk szent fogadalmunkat 
Úgy töltsed be rajtunk nagy megváltásunkat!

A mi megváltásunk nem lehet ajándék, 
Nem is lehet meddő, puszta jámbor szándék; 
Aki élni gyenge, aki halni gyáva:
Nem méltó az ember legszentebb jogára! 
Élni akarsz ? élj hát, de élj függetlenül 
Halni akarsz ? halj meg, de szeplőtelenül! 
Halld meg a szózatot értsd is meg magyarom, 
S  mondj rá igaz áment: akarom, akarom .

VIETORISZ JÓZSEF.

1925. május 17.

Lincolntól ered a mondás, hogy 
bolonddá tartani néhány embert min
dig lehet, sok embert egy ideig, de 
nem lehet bolonddá tenni mindenkit 
állandóan.
-----4--------------------------------------------------

K O R K É P E K .

K a rco la to k  a hétrő l.
„Szegeden az egyik községi elemi 

iskolában történt a következő eset. Az 
egyik evangélikus vallásit fiúcskát a 
■tanítója azzal az érveléssel tartotta 
benn a róm. kath. hittanórák alatt, 
hogy nem bűn az, ha meghallgatja 
mások vallástanitását. A kis fiúcska 
a sok unszolásra benn is maradt. 
K. róm. kath. hittanár túlbuzgóságá
ban a „kis eretneket“ is felelgetés alá 

fogta s ha nem tudott válaszolni, 
m egverte . Az meg csak egészen

természetes, hogy az iparostanoncok 
hitoktatása állandó pofozások között 
folyik.

íme a hitoktatás ama methodusa, 
amely gyűlöletessé tette a hittanórákat 
s a felnövekedő iparosmunkásokat a 
vallásellenes szociáldemokrácia kar
jaiba kergette.“

*  *
*

„Szabadszálláson — Írja az G r
állá  — felháborító eset történt az 
elmúlt hetekben. A katholikusok kör
meneteken vettek részt és a körmenet
ből kirohant a le lkész  és az utszélen 
álló református legények fejéről leverte 
a kalgpot s ugyancsak bántalmazott 
egy református theologust. . .  1923- 
ban történt hasonló eset Öcsényben, 
ahol az egyik presbytert saját kapu
jában verték meg a csendőrök úr
napján.

Mind a két eset fájdalmas és szé
gyenletes. “

*  *
*

A népjóléti miniszter Kőbányán 
az igaz kereszténységről, az igaz de
mokráciáról beszélt. Kifejtette, hogy 
az igaz keresziyénség, az igaz haza- 
szeretet nem tűri, hogy em ber és 
em ber kö zö tt kü lö n b ség e t tegye
nek . Senkinek sincs joga kirckeszteni 
a magyar haza megbecsüléséből, ma
gyar munkából, magyar megértésből, 
magyar örömből, magyar bánatból és 
a magyar áldozatkészségből azokat, 
akik velünk együtt élnek, akiknek 
munkája, verejtéke, pénze, kacagása, 
szenvedése, muzsikája egy a mienkkel.

Nemde, szép költői szavak ezek ?!

HARANGSZÖ

— ide tessék, ide, erre a puha díványra. 
Tessék jól érezni magát minálunk. Majd 
mindjárt készítünk egy kis uzsonnát.

— Fáni fiam, kiáltott lányára, menj fiam, 
rakd meg hamar a tüzet, tegyél föl tejet, 
készítsd elő a cukros süteményt, frissen 1 
frissen 1

Beszélgetés közben Kovács-Tótné el
dicsekedett, milyen jó a fia, milyen dolgos, 
milyen szép staffirungja van s bevezette 
vendégeit az első szobába.

— Nézze, édes lelkem, ez a szekrény 
tele van fehérneművel, eszeajg, asztalteritő, 
még szervita is van, mint a nagy uraknál 
s mutogatta sorra.

A vendégek hüledezve ismerték meg a 
fehérneműn a grúf úr monogrammját, amit 
a gondos mama elfelejtett kifejteni. A kul- 
csárné a további staffirungra nem volt ki
váncsi. Hirtelen csuklani kezdett, meg se 
várta az uzsonnát, hanem bocsánatot kért 
és sietve távozott a leányával együtt.

Másnap, midőn a Jancsi meglátogatta 
Esztert, az egész szárazon kijelentette, 
hogy utána többé ne koptassa a csizmája 
talpát, mert ő tolvajhoz úgy se megy 1

Jancsi aicát erre a kijelentésre elöntötte 
a vér. Bámult maga elé, mint akit fejbe

vágtak. És nem volt képes egy szN  is 
mondani, mert Eszternek igaza volt. Ő egy 
közönséges tolvaj.

Szó nélkül távozott.
* S ez volt az eteő érzékeny pofon, amit 

az élettől kapott. Sajnos, nem fogott rajta.
Isteni intés volt, hogy tegye jóvá az el

követett súlyos hibákat — megvetette 1
Jancsi éktelen káromkodásokkal nyitott 

be otthon.
— Azt a kínszenvedésit ennek a rohadt 

világnak!
— Azt a Poncius Pilátusát, ahány plun- 

drás naplopó van ezen a világon 1 Apja, 
anyja csak bámulták, mi lelte.

— No ugyan ez szépeket tanult az ura
ságnál.

Kérdezték, nógatták, mi lelte? Az csak 
szórta a szitkot, a karomló szavakat Majd 
sarkon fordult, bevágta maga után az ajtót, 
hogy csak úgy renged s lefeküdt az istál
lóban aludni.

Nem is kelt fel, csak másnap reggel.
Reggel azután elmondta, hogyan járt 

a kulcsáréknál.
Az öregek egymásra néztek és nem szól

tak semmit.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

A boldogság megőrzésének útja.
Máj. 18. Tarts ki Krisztus mellett! Máté 

5.10—11. Ha a boldogság személyes viszony 
Krisztus által a személyes szerető Istennel, 
akkor természetes, hogy a boldogság meg
őrzésének legelső föltétele is az, hogy 
minden körülmények között ki kell tarta
nunk Krisztus mellett. Szidalmak, hábor
gatás, rágalmazás ma is az osztályrésze 
azoknak, akik átadták magukat a Krisztus
nak. Krisztus mindent eltűrt értem. Mennyit 
tudok én tűrni érette? Aki egyszer már 
megkóstolta a Krisztus megtalálásának bol
dogságát, az sohasem fog tudni többé 
másban teljes bo'dogságot találni.

Máj. 19 Tarts ki a biblia mellett! Máté 
5 . is. A múlt hatalmas erőforrás s ép ezért, 
ha a biblia nem is volna más, csupán 
magasabb életért küzdő emberek életleírása, 
már akkor is fölbecsülhetetlen életereje, 
nevelő értéke lenne. Isten embereinek szen
vedése hány bibliaolvasónak nyújtott már 
erőt a türelemre 1 De a biblia nemcsak a 
múlt életerőinek forrása, hanem Isten szava 
is hozzánk. Ki kell tartani a biblia mellett, 
mert aki a biblia megkerülésével akar val
lásos életet élni és Istennel összeköttetésben 
állani, az soha sem tapasztalja meg a Krisz
tus boldogságadó és azt megőrző erejét.

Máj. 20. Légy só ! Máté 5.13. A ma 
embere csak élvezni tudja a keresz!yénsé- 
get, mint valami lelki szanatóriumot, ahová 
vasárnaponkint kirándul egy kis lelki pihe
nésre és felüdülésre, pedig a keresztyén- 
séget csak az fogja igazán élvezni, aki 
meglátja annak egész életre szóló hivatását 
és szolgálatába áll. A só a keresztyénség 
egyik hivatása. A só teszi Ízletessé, élvez
hetővé az ételt Ami szép van ebben a 
sokszor szidott világban, amiért jó élni, az 
Krisztusból ered. Hozzájárulok-e én vala
mivel ahhoz, hogy azok, akik velem érint
keznek, így szólhassanak: „Mégis csak szép 
az élet 1“

Máj. 21. Légy világosság! Máté 5.14. 
Áldozó csütörtök a missziói parancsnak is 
ünnepe. Ekkor küldte ki az Úr a tanítvá
nyokat, hogy hajtsanak hatalma alá minden 
lelket. S hogy a keresztyénség oly lassan

A dolognak hire nem kérekedett. A kul
csárék voltak annyira tapintatosak, hogy 
nem ütötték dobra. Kovacs-Tóték pedig 
hallgattak, mint a hal a vízben. Nem jó a 
szenyest a ház elé teregetni 1

5. Jancsi biró lesz.
Az eset után Kovács-Tóték nem is gon

doltak már arra, hogy úri menyecske jöj
jön a házhoz.

— Vedd el a körösztapád Örzse leányát 
— szólt az apa — midőn a kérdést újból 
tárgyalták.

A grófi stafirungból azonban gondosan 
kiszedegették a monogrammokat, mert 
visszavinni nem engedte a böcsület. El- 
sülyednének szégyenükben a föld alá. Mint
ha nem lett volna elég nagy szégyen ide
gen holmit tartogatni a sublótban.

Csakhamar megvolt a kézfogó s utána 
négy hétre a lakzi. igaz, hogy nem volt 
olyan fényes, .mint ahogy az elsőt tervez
ték, mert az Örzsinek nem voltak úri roko
nai. Ott volt sok mindenki, csak a tiszte
lendő úr nem ment a lakzira, noha kétszer 
is hívták, meri Kovács-Tóték soha se jár
tak templomba. (Folyt. köv)
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terjed, annak oka abban van, hogy kevés 
a híveiben a világosság ! A sötétségből 
minden feléje repül.. Világítani azonban 
csak akkor tudunk, ha Krisztusból, az örök 
napból teleszivjuk magunkat fénnyel. Út
mutató világosság-e az én életem, vagy 
zavart okozó sötétség?

Máj. 22. Légy hegyen épített városi 
Máté 5 . m. A hegyen épített város nem 
csak az elrejtőzhetetlenségnek, hanem a 
biztonságnak is a jelképe. Ebben a szét
zilált, fegyelem nélkül való világban, amely
ben olyanok az emberi lelkek, mint a kerí
tés nélkül való telkek, melyeken szabadon 
jár keresztül-kasul minden és mindenki, 
úgy sóvárog a világ gerinces hősök után 
8 biztos meggyőződésekért. Látszik-e raj
tam, hogy „erős vár a mi istenünk?“

Máj. 23. Otthon világíts! Máté 5 . is A 
keresztyénségre is áll, hogy munkásság 
az élet sója, romlástól azt mely megóvja. 
A mi keresztyén munkánk értékelésére 
azonban nem a kívül állók hivatottak, ha
nem azok, akik „a házban vannak“. A férj 
keresztyénségét a feleség, a feleségét a férj, 
a szülőkét a gyermekek, a gyermekekét a 
szülők, a cselédekét a gazdák, a gazdákét 
a cselédek tudják Isten után legjobban 
megmérni. Milyen bizonyságot tesznek ró
lam azok, akik velem egy házban vannak ?

Máj. 24 Istenre háríts minden dicsősé
get I Máté 5. ic. A boldogság megőrzésének 
az útja a keresztyénségünk megőrzésének 
az útja. Ezen az utón dicsőségvirágok is 
nyílnak s az ember nagyon hamar elfelejti, 
hogy saját értelmem vagy erőm által nem 
volnék képes az én Úramban, a Jézus 
Krisztusban hinni. . .  s meg szereti vámolni 
az Isten dicsőségét. Isten kegyelméből va
gyok, ami vagyok ! Túróczy Zoltán.

Hogyan akarják a spiritisz
ták nagy Magyarországot 

visszaszerezni ?
Aláírás nélküli lapot hozott a posta, 

rajta a magyar Hiszekegy s alatta 
a következő felszólítás: „Tessék ezt 
9 személynek elküldeni, akiknek sze
rencsét kíván. Ezt a láncot egy Ame
rikában élő ezredes találta ki s en
nek a láncnak háromszor kell a vi
lágot körüljárni. Aki spiritiszta lán
cot megszakít, szerencsétlenség éri. 
24 órán belül elküldendő s 9 napon 
belül szerencse éri!“ Ez a lap nem
csak a spiritizmusra, hanem az em
berek butaságára és babonásságára 
is jellemző. Ez a munka nem változ
tatja meg az embereket, tehát az Is
ten akaratát sem másítja meg, vagyis 
sohse szerzi vissza nagy Magyaror
szágot. Más láncra van nekünk szük
ségünk! Ha minden ember kilenc 
embert megtérítene Istenhez, a meg- 
téröket igazán szerencse érné, az Is
ten országának boldogsága s meg
változnék Magyarország sorsa is, 
mert Isten, mint Sodorna és Gomora 
története mutatja, aszerint dönt népek 
megmaradásáról vagy pusztulásáról, 
hogy hány igaz találtatik bennük!

HARANQSZÖ.

H E T I  K R Ó N I K A .

A nemzetgyűlés a választójogi javas
latot tárgyalja. — Szilágvi és társai felhagy
tak a passzivitással és résztvesznek a nem
zetgyűlési tárgyalásokon. — Smidt főbiztos 
nyilatkozata szerint a külföldi kölcsön 2/s 
részé még érintetlen. — A magyar korona 
elérte az osztrák koronát. — A trianoni 
békeszerződés revíziójára akció ii.dult meg 
magyar részről. — A kormányzó legutóbb 
Mezőtúrott járt, ahol is részt vett Horthy 
István nyugalmazott tábornoknak, ref gond
noknak beiktatási ünnepélyén.

Ausztriában nagy tüntetések vannak a 
Németországhoz való csatlakozás mellett.

Hindenburgot, az uj német elnököt 
Hannower városa díszpolgárává választóba.

A kis ántánt az elmu;t héten tartotta 
konferenciáját Bukarestben.

A bolgár küügym iiszter bolsevista 
ellenes front megteremtésén fáradozik.

A nemzetek szövetségének közgyű
lését szeptemberre hívták össze.

Angliában több kiváltó államférfit! a 
béke-revi2ió érdekében hatalmas beszédet 
mondott, köztük maga a kormányelnök, 
mely beszédek erős visszhangra találtak 
Amerikában is.

Scotus Viator, ez a közismert magyar
faló, legutóbb már oda nyilatkozott, hogy 
Magyarország határai az elképzelhető leg
rosszabbak

Marokkóban a felkelők vereséget szen
vedtek.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A m in d e n n a p i életből.
„Hősök em léke“ néven a ma

gyar törvényhozás még a múlt évben 
a világháború hŐ3Í halottainak em
lékére május havának utolsó vasár
napját nemzeti ünneppé avatta. A 
kormány most rendeletet adott ki a 
törvény végrehajtásáról, amely ki
mondja, hogy a hatóságok kötelesek 
az egyházak vezetőit felkérni, hogy 
ezen a napon ünnepi istentiszteletet 
tartsanak. A temetőkben, vagy más 
erre alkalmas helyen ünnepélyt kell 
tartani, a hősök emlékműveit meg
koszorúzni, sírjaikat feldíszíteni Az 
istenitiszteleteken és ünnepségeken 
az állami és önkormányzati hivata
lok, a honvédség, valamint a közbiz
tonsági testületek alakulatai küldött
séggel vesznek részt. Az ünnepélyt 
lehetőleg a tanulóifjúság részvételével 
kell megtartani.

H A R A N G S Z Ó .

Rogaíe.
Ev. Ján. 16.23-30.

Imádság vasárnapja van. Benső imára 
szólít bennünket úgy a megifjuk természet, 
mint az egyházi év jelen időszaka. Kérjétek 
és megadatik néktek . . .

A  szerkesztőség e zú to n  kö z li  
a z érdekeltekkel, h o g y  a  p á ly á 
za to k  eredm ényét la p u n k  leg
közelebbi szám ában  fo g ju k  kö z
zé te n n i.

Elhunyt egyházmegyei felügyelő. Bé
lák Lajos nyug. főbíró, ä veszprémi egyház
megye felügyelője, életének 67. évében 
elhunyt. Nagy részvéttel temették el f. hó 
12 én Pápán. Bélák Lajossal evang. anya- 
szentegyházunknak egy derék bajvívója, 
világi vezére s őrállója dőlt ki az élők 
sorából. Á'dás emlékére!

A bpesti Luther M árton-kör kultúr
estél. A Deák-téri Lu her Márton-kőr május 
hó 16-án és 17-én az evangélikus sajtó 
javára kultúrestéket rendez. Alkalmi elő
adást ta r t: 16-án dr. Zsilinszky Endre 
nemzetgyűlési képviselő, 17-én dr. Kováts 
Sándor egyetemi tanár. A műsor további 
szám ai: a Kór zenekarának nyitánya, ifj. 
Hegedűs István karnagy vezetésével, dr. 
Böhm Dezső igazgató megnyitó beszéde, 
Miko’ik Lenke és Nádosz Reinh rdt István 
énekszámai. Ádám Vilma szavalata,'Kappel 
Károly hegedüszáma és zongoraszám. 
Színre kerül Herczeg Ferenc „Holitsi Cupidó 
avagy a fsuda tzipellő“ c. vígjátéka, melynek 
szerep ű i: Rásó Mártha, Krepuska Zsazsa 
és Lorsch Lsjoä lesznek Rendező : Ormos 
Irma. Jegyek árui: 30, 20 és 10 ezer kor.

Beszélő számok. Az ózdi ev. egyház 
iratterjesztése az 1924. évben 23,725.064 
kor. értékű ev. sajtóterméket adott éi. A f. 
évi sajtónapon 3,3^8000 kor. értékű kelt el. 
Evang. újságok 115 példányban járnak a 
gyülekezetbe.

Hír a íheologiai fakultásról. Soproni 
theologusainkat meglátogatta f. hó 3-án és 
4 én a pápai református theologiai akadé
mia 16 hallgatója, Tóth Endre tanárjuk 
vezetésével. Viszonozták a mi hallgatóink
nak múlt év őszén tett látogatását

Tanári kar és az ifjúság nagy szeretettel 
fogadta a rég' várt vendégeket, akik úgy a 
fekultási élet, mint a város számos törté
neti és természeti nevezetessége iránt nagy 
érdeklődést mutattak.

Az elszálláso'ásról részben kedves sop
roni családok gondolkodtak; élelmezésüket 
Kapi püspök atyai gondossága tette lehe
tővé. Vasárnap este a theol. ifjúság láda 
vendégül fehér asztalnál a ref. kollégákat; 
kedves volt, hogy erre az askalo nra a 
Leányegylet lelkes tagjti gondoskodtak sü 
teménytől, édességről, különösen pedig az 

, volt minden résztvevő theoiogus számára 
meghaló, hogy a díszes terítés körül anyai 
gondossággal és szeretette; órákhosszat a 
professzorcsaládok hölgytagjai gondos
kodtak.

Reméljük, hogy a Sopron-pápai barátság 
mind jobban ki fog mélyülni a két egyház, 
a Krisztus evangéliumának javára.

Dabronyban a közelmúltban több ün
nepélyt is tartottak. A Jókai cantennárium 
alkalmából a leikész előadást, Ferenczy A. 
Iduska pedig felolvasást tartott a legnagyobb 
magyar regényíróról. Az ifjúság karéneke, 
Ferenczy Ernő, Ferenczy Zo tán, Ferenczy 
Pai, Gőgös Ida és Ferenczy Jolán szavalata 
csak emelték az ünnepély nívójút

Március 15-én a lelkész az irredentiz
musról, Ferenczy Gizella h. tanítónő pedig 
a 48 as eseményekéi beszélt lelkesen, köz
vetlenül ; Ferenczy Iduska felolvasott azok
ról : „Akin mindenüket elvesztették“, Fe
renczy Ernő, Ferenczy Zoltán, Ferenczy P. 
józsef és Ferenczy Endre hatásosan sza
valtak.
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Virágvasárnap estéjén Szenteli Károly, 
a veszprémi e. m. belmissziói elnöke, aki
ben Pál apostol hite János szelídségével 
párosul, „A megkérésről“, — Hering János 
veszprémi lelkész a hitbuzgóság folytonos
ságáról tartott előadásaikkal gazdag aratást 
Ígérő magvetést végeztek.

Hering János lelkész és Szenteli Károly 
ny. poslafeUigyelő mint a veszprémi e. m. 
belmissziói egyletének elnökei összes gyü
lekezetünk meglátogatásával oly elismerés- 
reméltó munkát végeztek, amelynek mélta
tására egy alkalommal, bővebb Írásunkban, 
visszatérünk még.

Vitéz Magyar J. nemesszalóki fan. gyö
nyörű szóló-énekei, Ferenc/.y Gizella h. 
tanítónő, Ferenczv Irénke, Ferenczy Iduska 
és Ferenczy Ernő szavalata minden jelen
levő leikébe ezt a fogadalmat ü tették á t : 
én evangélikus hitemet nem hagyom el soha I 
Nagypénteken ifjúságunk testületileg élt az 
úrvacsorával, ami mar eredménye a heten
ként négyszer tartott estéli összejövetelek
nek, azzal a fehér oltár-, szószék- és ke
resztelőkul térítőnek, amelyen a lelkes 
dabronyi leányok most fáradnak.

A legutóbb tartott sajtóünnepély alkal
mából a lelkész és Ferenczy Gizella a sajtó 
fontosságáról és az ev. lapok, ev. Írók pár
tolásáról szóltak, Ferenczy Sf. Irén felolva
sott, Ferenczy Ernő, Ferenczy Zoltán, Fe
renczy J. Iduska és Cser Fka hatásosan 
szavaltak.

Szeged. Az Evangélikus Leányegylet 
minden vasárnap délután összejövetelt tart. 
A március 29-iki összejövetelen Karlmann 
Ilona tartott felolvasást, amelyben mélyebb 
hitéletre szólította fel a tagokat. Húsvét
hétfőn a lelkész A drágagyöngyröl beszélt 
Máté 13.45 verse alapján Április I9-én 
a bib iamaeyarázat Az erőről szólt 1 Ko- 
rinthusi levél 4 .20 verséhez fűződve., Karí- 
mann Ilona az összetartást fejtegette. Április 
26-án Evékiel 3 7 . 1—10. versek nyomán a 
lelkész A megelevenedő csontokról beszélt, 
Karímsnn Elza „Fogjad kezem, oly gyönge 
vagyok, érzem“ c. éneket énekelte. Áz ösz- 
szejövetelek egyházi énekek tanulásával 
kezdődnek és végződnek.

A Luther-Szövelség május 3-án az állami 
leánygimnázium tornatermében tartotta Jó
kai ünnepélyei nagyszámú közönség jelen
létében Megnyitó beszédet mondott Kiss 
Ferenc egyházközségi felügyelő, a L.-Sz. 
elnöke. Előadást tarrolt dr. Benkő István 
a L.-Sz. igazgatója. Rámutatott arra, hogy 
Jókai széleskörű tudása és izzó hazaszere
tete előtt mindenki tisztelettel hajlik meg. 
A jogtudomány, nyelvészet, történelem, 
földrajz, ipar síb. területei mind ismertek 
előtte, de a tudás nála sohasem cél, hanem 
csak eszköz az érdekes regényíráshoz Jókai 
képzeletével bejárja a külföldi országokat, 
de minduntalan visszatér a honi rögökre, 
amelyekről bűbájos történeteket mesél. Sok 
tapsot kapott a Petófi-dalok énekléséért 
Berndt Magda. Hatásosan szavalt dr. Weisz 
Tivadar. Meg kellett ujráznia zongorajáté
kát Zsigmondy Magdának. Nagy műélveze
tet szerzett Szántóné Ladányi Mária ének

tanárnő. Kitünően hegedült Kuglis Zsuzska 
Géber Jenő precíz zongorakiséretével. A 
legmélységesebb hatást gyakorolta a hall
gatóságra az a bibliamagyarázat, melyet 
Tátrai Károly tartott „Tiéd az ország, a 
hatalom és a dicsőség mindörökké“ textus 
alapján. A szépen sikerült estély a Himnusz 
akkordjaival ért véget.

Doktoravatás. Karner F Károly oki. 
theol. tanár a m, kir. Erzsébet tudomány- 
egyetem hittudományi karának megbízott 
előadója f. hó 8-án a budapesti magyar 
kir. Pázmány Péter tudományegyetemen a 
bö'csészetdoktori szigorlatot „cum laude“ 
tnegállván, május 9-én ugyanott bölcsészet- 
doktorrá avattatod.

Áthelyezés. Kapi Béla püspök Bödecs 
Károly vadosfai segédlelkészt Meszlenbe 
helyezte át.

Nagy cserkésznap Békéscsabán. A
déli cserkészkerület pünkösd napjain nagy 
cserkésznapot rendez Mintegy 690 cser- 
készfiu lesz aznap Csabán s körei 100 
cserkészleány. A cserkésznap védnökei: 
Baltazár református és Raffay ev. püspökök.

Halálozás. Serédy P. Lajos, a budapesti 
evangélikus főgimnázium kiváló tanára, 75 
éves korában váratlanul elhunyt. Serédy 
egy emberöltőnél tovább működött a tanári 
pályán s a pedagógiai és tudományos iro
dalomban is jó nevet szerzett. „A filozófia 
története“ című értékes müve több kiadást 
ért meg és ma is közkedvelt kézikönyv. 
Ezenkívül versírással és jeles műfordításai
val is ismertté tette nevét. Az elhunytat 
özvegye, Irányi Anna és Amerikában élő 
leánya, Dobozyné Serédy Kata festőművész
nő gyászolják. De osztatlan részvétet kel
tett halálhíre tanártársai és volt tanítványai 
körében is.

Ahoi megbecsülik a tanítót. A gyórói 
leánygyülekezet 400 K taní'ói és kántori 
fizetése helyett az 1919. évtől kezdve pén
zünk romlása következtében minden évben 
5 q búzát és 5 q rozsot ajánlott fel és 
szolgáltatott ki tanítójának, ami minden
esetre szép példa a tanítói állás megbecsü
lésének és tette ezt egy 17 családból álló 
kis gyülekezet.

A gyórói ev. leánygyülekezet április hó 
26-án ünnepelte Jókai Mór 100 éves szü
letésének évfordulóját. A Jókai-ünnepély 
műsora volt: Közének 373. Ima, mondta 
Böjtös László lelkész. „Van Isten . . sza
valta Kovács Etel. „Bús magyarok imád
koznak*, énekelték a tanulók. „Hiszek egy 
Istenben. . . “ szavalta Kovács Ágnes. Jókait 
méltatta Bödecs Károly s. lelkész. „Mondj 
mesét Jókai“, szavalta Kovács Malvin Há
rom könny van. . .  énekelte Borbély Juliska 
„Nagylaki iskolásfiuk“, szavalta Göcsei 
Imre Himnusz.

Bonyhád, A nőegylet 25 éves jubileuma 
alkalmából tartott kuliúrestélyeri a bonyhádi 
társadalom valláskülönbség nélkül képvi
selve volt. Az estély műsora a következő- 
képen folyt le: a csupa németajkú egyé
nekből álló vegyeskar Bayer János tanító 
vezetésével gyönyörű magyar dalokat adott 
elő. Kapi B pü pök, amint erről már meg

emlékeztünk, ez alkalommal Nők hivatása 
címmel tartott gondolatokban gazdag elő
adást. A püspök hatalmas előadása után 
Zvarinyi János t3nár művészi zongoraszám
mal gyönyörködte;le a hallgatóságot. Gre- 
gersen Lujza a Protestáns Nők Szövetségé
nek főtitkára német nyelvű e őadást tarlott. 
Előadásában rámutatott arra, hogy a gyer
mekek számára nem elegendő az iskolai 
sablonos nevelés. Igazán jePemes evangé- 
liomi, lutheri öntudattól áthatott ifjakat és 
hajadonokat csak az édesanyák tudnak 
nevelni. Salmen Ottóné, Kring Olga ének
számai ragadták ezután magukkal a hálás 
hallgatóságot és adtak szárnyakat a lelkek- 
nek. A művésznő sikerében osztozott Rumi 
Imre, aki precíz zongorakiséretével nagyban 
hozzájárult a rendkívüli műélvezethez. Ha
jas Lenke hatásos szavalata után, aki Gyalog 
István kétyi lelkész alkalmi költeményét 
adta elő megkapó kedvességgel, a vegyes
kar énekeit, majd a gimnáziumi zenekar 
szép játéka után a Himnusz eléneklésével 
ért véget a lelket emelő ünnepség.

A Protestáns Irodalmi T ársaság má
jus 10-én Pápán irodalmi estélyt rendezett, 
mely alkalommal az evang. templomban 
Kemény Lajos fővárosi lelkész prédikált.

A mérges! gyülekezetben ápr. hó 19-én 
tartott konfirmációi ünnepély alkalmával a 
konfirmandus növendékek gyűl. harang
alapra a következő összegeket adományoz
ták: Szép Aranka 500000 K, Gősi Teréz
100.OOO, Kovács István 50.000, Szeles Ma
riska 50.000 K-t. Ugyanezen célra adomá
nyozott még: özv. Pátka ls'vánné 225.000, 
Nagy István 20.000 K t. f Az Úr áldása 
legyen ezen jószívű adományozókon- és 
adományaikon.

A rákoskeresztúri ev. gyülekezet f. é. 
május hó 3 án kántorának választotta Szu- 
tórisz Károly felsőpetényi kántoríanítót.

A kőszegi evang. temp ómban tartott 
sajtónap alkalmával rendezett vallásos est 
szépen sikerült. Fénypontját képezte Kiss 
István Igymn. tanár szabadelőadása, érte
kezvén a sajtó hatalmáról és jelentőségéről. 
Értékes és tanulságos előadásával lekötötte 
a nagyszámú hallgatóság figyelmét mind
végig. A templomi vegyes énekkar két 
számmal szerepelt, Kühn János kántortanitó 
vezetésével, a szokott szép előadásával. 
Holécy Babéi solo énekével remekelt, Hän
del Messiásnak áriájával, amelyet áhítatot 
keltő mély érzéssel adott elő.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
Németország. A szocialisták és kom

munisták azon erős propagandája, mellyel 
az iskolákból a vallásoktatás kizárását akar
ták elérni, nem várt fiaskóval végződött. 
Kénytelenek voltak az aláírások gyűjtését 
beszüntetni, mert oly kevesen Írták alá a 
parlamenthez benyújtandó kérvényt, hogy 
ily csekély számú aláírásokkal még sem 
mertek a nyilvánosság elé lépni.

A német birodalmi egyházak szövetsé
gének elnöksége az amerikai egyházi szö
vetséghez, (federal council) és a lutheránus

fi
Erzsébet Királyné szálló Budapest, IV., Egyetem-utca 5. és 7.

Elsőrendű modern polgári 3zálid, a Belváros központjában. Központi fűtés, mosdók hideg
meleg vízvezetékkel. Lift. E l i s m e r t  jő k o n y h a .  Esténként cigányzene. Polgári árak.

Evangélikus papok és családok megszokott találkozó helye. 3—12 Szabó Imre, szállodás.
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nemzeti zsinathoz (national lutheran coun
cil) részvét táviratot intézett abból az al
kalomból, hogy rettenetes vihar pusztitott 
végig az ameiikai államokon.

A berlini egyetemen most az evangéli
kus szellemű sajtómunkásság tudományos 
kimivelése és irányítása céljából uj tan
széket állítottak fel és azt dr. Hinderer 
Ágost lelkésszel töltötték be.

Külmisszió. A protestáns külmisszió 
mai arányairól a most megjelent World 
Missionary Atlas igen érdekes képet ád. 
Ma 29.188 férfi és nő működik ezen a té
ren. Az évi költségvetés 14.958,102 angol 
fontot tesz ki. Az összes 700 protestáns 
missziói társulat mostani egy évi költség- 
vetése pedig évről évre nő. Hatvan évvel 
ez előtt a missziók költségvetése kitett
1.000,000 angol fontot ma ez annak tizen
ötszöröse. A 29,188 missziói munkás között 
van 17,744 nő és 150,469 benszülött segéd
erő, mindnyájan azokból az országokból 
véve, ahol a misszió működik. Van köztük 
továbbá 1157 európai orvos és 612 benn
szülött orvosi segédmunkás. A protestáns 
misszió most 8.342,378 pogányból lett tel- 
jesjogu keresztyént siámit, nem véve te
kintetbe a sok tanulót és mindazokat, akikre 
a misszió befolyása terjed, pedig azok 
száma is 8—9 millióra tehető. Huszonöt 
évvel ez előtt csak 3 613,391 pogány ke
resztyént számoltak.

Palesztina. A szent föld városa Jeru
zsálem a vallások és a népek valóságos 
gyűjtőhelye. Az arabs nyelv mellett vagy 
ö ven más nyelven beszélnek ott az embe
rek. Vallás szerint vannak mohamedánok 
és pedig szuniták, akik a korán mellett 
még a szájhagyományt is elfogadják hitük 
zsinórmértékéül, továbbá síiták az előbbiek 
ellenlábasai, akik a szájhagyomány csak 
egy kis részét fogadják el és végül vaha- 
biíák, akik semmiféle szájhagyományt nem 
ismernek el. A keresztyének is több fele
k eze ti oszlanak. Vannak görög keletiek 
legnagj óbb számban, azután örmények, ja- 
kobiták, koptok, abessiniak és protestán
sok, azck csak tizenhat különböző egyhá
zakhoz tartoznak. Vannak Őiyan keresztyé
nek is ki ; a pápát elismerik, ilyenek a ró
mai kathc'ikusok, a görög kaihoükusok, az 
egyesült örmények, az egyesült sziriai kat- 
holikusok és a' narioniták. A zsidóknak 
csak két i agy felekezetűk van az ortho- 
doxok és a neologusok. Mindezen vallás
felekezeteké. k van templomuk a szent vá
rosban a lege gyszerűbb imateremtől kezdve 
a legpompáSi bb dómig. A legtöbb templom 
mellett van iskola is és említés nélkül nem 
hagyható a görögök, a rómaiak és az ör
mények számos kolostora. Tehát valósá
gos babiloni zűrzavar uraikodik ebben a 
szent városban.

Svájc. Nem régen halt meg egy Stei
ner Rudolf neve -.etü tudós, aki az emberi 
bölcselet megdivsőítésére egy 80 méter 
hosszú és 40 méíer nugas templomot akart 
Svájc azon pontján felépíteni, amely még 
az 1499 iki szabadságharcból nemzeti szent 
helyként szerepeli. De a józan svájciak 
nem engedték nem :eti történetük 500 éves 
emlékét ilyen monstrum építménnyel el
csúfítani es a keresztyén egyhazak is fel
emelték szavukat e modern bábeli torony 
felállítása ellen.

Amerika. Az Egy esült-Államokban erő
sen befogják a technika legújabb vívmányát 
az egyház szolgálatába. Minden vasárnap 
délután rádió utján hirdetik az Isten igéjét 
és számításuk szerint másfél sőt két millió 
hallgatója is van Amerikában már e meg

szokott istentiszteleti módnak. Megjegyzés
kép legven említve, hogy már Európában 
is van rádió istentisztelet. Lipcse, Frankfurt, 
Stuttgart, Königsberg és Münster városok 
már szintén berendezkedtek ilyen célra.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Ifj. Vitális Károly színező 

vegyész, a Vitális Károly szombathelyi 
kelmefestő cég beltagja, eljegyezte Kemény 
Irénkét, Kemény Károly szombathelyi mér
nök leányát. (Minden külön értesítés he
lyett.) i

Házasság. Hittr eh Erzsiké, dr. Hittrich 
Ödönnek, az ágostai hitvallású evang. fő
gimnázium igazgatójának leánya és Révész 

I Alfréd május i2-én tartották esküvőjüket 
a fasori ágostai hitv. evangélikus temp
lomban.

Halálozás. Özv. Bélák Lajosné szül. 
Szarvasi Gizella, leánya: özv. Dubovay 
Gézáné szül. Bélák Rózsa, unokái: Géza 
és Giziké fájdalomtól megtörve tudatják a 
maguk, valamint az egész kiterjedt rokon
ság nevében, hogy a szeretett férj, apa, 
nagyapa és jó rokon Bélák Lajos nyug. 
főszolgabíró, a veszprémi ev. egyházmegye 
felügyelője, vármegyei törvényhatósági bi
zottsági tag, a pápai járási gazdák szövet
kezetének elnöke, a Pápai Takarékpénztár 
igazg. tagja, stb. folyó hó 10-én hajnali 1 
órakor életének 67-ik, házasságának 37-ik 
évében, hosszas szenvedés után az Útban 
csendesen elhunyt. A megboldogult teteme 
f. hó 12-én d. u. 3 órakor fog a Zimmer
mann-uccai gyászházból az ág. hitv. ev. 
egyház szertartása szerint az alsóvárosi 
temetőbe az atiyaföldnek visszaadatni.

Pápa, 1925. május 10-én.
Isten békessége fedezze siri álmait!
Testvérei: Özv. Kolbenheyer Béláné 

szül. Beiák Laura, Bőzsöny Mihályné szül. 
Bélák Róza, Bélák Emma, Bélák János, 
Csányi Lajosné szül Bélák Karolin, Bélák 
Jolán Sógorai és sógornői: Bőzsöny Mi
hály, Csányi Lajos, Bélák Janosné szül. 
Korsnika Anna, Szarvasi Dezső, Szarvasi 
Dezsöné szül. Domonkos Mariska, Szarvasi 
Kornélia Apósa: Szarvasi Sámuel.

Ú J D O N S Á G O K .

Kaas Albert báró nemzetgyűlési kép
viselő, az Országos Luther-Szövetség elnöke 
legutóbb a Magyar Nemzeti Szövetség pé
csi körének alakuló közgyűlésén hatalmas 
beszédben ismertette a Magyar Nemzeti 
Szövetség céljait.

Jókai harang Komáromban. A komá
romi református egyház főgondnoka, Gaál 
Gyula nyugalmazott polgármester kezde
ményezésére új harangot szerez be abba 
az ősi templomba, melyben Jókait keresz
telték. Az egyház hívei a közadakozásból 
beszerzendő harangot Jókai-harangnak ne
vezik el.

A bibliai magyarázók szektája Ba
ranyában vallásellenes röpiratokat te r
jeszt. Újabban Baranya varmegyeben is 
teiüiötte fejét a „millenárisok“, másképpen 
a bibliamagyarázók szektája. A vidéket a 
röpiratok özönével ’árasztották e l ; ezek a 
röpiratok éles gyalázkodásokat tartalmaz
nak az elismert hitfelekezetekkel szemben.

A vagyonváltság búza m ájusra 510 
ezer korona. A pénzügyminiszter a mező
gazdasági iagatíanok vagyonváltsága fejé
ben fizetendő búza árát május hónapra

szóló érvénnyel métermázsánkint 510.000 
koronában állapította meg.

Gold Károly első hóhérsegéd lett 
Ball Mihály utóda. Báli Mihály nyuga- 
lombavonu'ása után az igazságügyminisz
térium — mint ismeretes — pályázatot írt 
ki az állami hóhéri állásra, amelyre 21 je
lentkező adta be az ügyésznél pályázatát. 
Az ügyészség és főügyészség véleménye
zése után az igazságügyminisztériumba 
kerültek az iratok, ahol az áiiami hóhéri 
állásra Gold Károlyt találták alkalmasnak.

A német trónörökös születésnapja. 
A német trónörökös most töltötte be éle
tének negyvenharmadik évét.

Sáska és szöcske. Az Alföld több he
lyén az a hir terjedt el, hogy a marokkói 
vagy olasz sáska már ismét kelni kezd.

Véres merénylet egy olasz tem plom 
ban. A cividalei dómban az egyházi szer
tartás alatt egy nő súlyos vastárggyal az 
előtte ülő férfi fejére sújtott, aki vértől bo
rítva esett össze. A megtámadott férfi Pro- 
sodola polgármester, aki nejével és kis
lányával vett részt a misén. Mint a vizs
gálat megálapította, a nő azért követte el 
tettét, mert Prosodola neki házasságot 
ígért, elcsábította és azután hűtlenül el
hagyta. A merénylő asszonyt letartóztatták.

Az Egyesült Államok közművelődési 
hivatal kimutatása szerint az egész USA- 
ban 2,200.000 diák van, melyből 35 000 
néger. Az összlakosság száma 113 millió 
(100 millió fehér, 13 millió néger), ebből 
mintegy 114 000 tanár.

Hatvanöt évig egy kórházban. Édin- 
burgban a községi kórházban a minap egy 
női beteg halt meg, akit megszakítás nélkül 
ugyanebben a kórházban 65 éven és 7 hó
napon keresztül ápoltak.

A világ legnagyobb katasztrófája. 
A japán kormány most tette közzé a múlt 
évi földrengés áldozatainak statisztikáját. 
A statisztika szerint a földrengésnél kilenc- 
százezer ember pusztult el, ötvenezer a 
sebesült, tizennégyezer ember tűnt el és 
hétszázezer ház dűlt össze.

Rövid hírek. A kisantant együttes jegy
zéket intéz a magyar kormányhoz a fegy
verkezés és az irredentizmus kérdésében. 
— Veszprémben zászlószentelési ünnep
ségen a tábori mise után Tóth Károly ta
nuló, Horváth István gazdász diszlövést 
adtak le. Az ekrazittal töltött lövedék szét
vetette a mozsarat s a két ifjú véresen 
esett össze. — Harmincezer ember jelen
létében nyitották meg vasárnap Budapesten 
az új lóversenypályát.

100 millió koronát sorsol ki május 
30-án Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az Uj Idők, fennállásának 30. évfor
dulója alkalmával olvasói között. Az Uj 
Idők 18. számában folytatódnak Csathó Kál
mán és Ludwig Wolff érdekes regényei. 
Közli a lap azonkívül Terecsényi György 
és Zábráczky József elbeszéléseit, Rákosi 
Jenő és Kosáryné Réz Lola cikkeit, Szalay 
Fruzina versét, Paul Géraldy két szép 
versének fordítását, Mühlbeck Károly el
més fejléceit, számos művészi és időszerű 
képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápo
lást. Az Uj idők előfizetési ára negyedévre
80.000 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal Budapest Vi., 
Andrássy-út 16.

Magyar lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folytatódik. Az egyik Szederkényi 
Anna: „ M á rik a " , a másik J. Colomb 
„Évi néni“. E regényeken kivül mulattató,
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tanulságos és érdekes olvasmányok, szebb
nél szebb képek egész kincsesházát találja 
meg az olvasó a lapban. Minden előfizető, 
aki 50.000 koronával fizet elő V* évre, A 
Magyar Leányok-on kívül három kiváló szép 
kiállítású ifjúsági regényt kap. Előfizetési 
ára negyedévre 30 000 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingven küld a kiadóhiva
tal Budapest, VI., Andrássv-ut 16.

Dickens: Copperfeld Dávid a világ 
egyik legszebb története és Kertész Mihály: 
„Bohóc Péter“ című elbeszélése folytató
dik AZ ÉN ÚJSÁGOM e heti számában. 
Ezenkívül mesék, versek, színdarabok, tré
fák, kedves levélkék, hasznos ismereteket 
tartalmazó garmadája vár Az Én Újságom 
olvasóira. Előfizetési ára negyedévre 25.000 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal: 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 Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak b e : 

— A számok ezreket értékelnek. — 
Szentgotíhárdról: Braun Károlyná 100, 

Steiner János 100, Blazsevátz Józsefné 50, 
Knausz József 20, Stangl józsefné 25, Far
kas Józsefné 16, Kerecsényi György 20, 
Berke Elek 25, Obetkó István 50, Steiner 
Gusztáv 50, özv. Berke Józsefné 25, Bölecz 
Ádám Farkasfa 25, Kósich Péter Lapincs- 
olaszi 20, Polgár Imréné Zsida 25, Kör
mendről : Berke János 4, Schreiner Teréz 
8, Lukács Árpád 10, özv. Horváth Jánosné 
Felsőság 4, Beledről: Tóth Mihály 4, Kál
mán Lajos 3, Varga József Felsőság 4, 
Artner Lajos Répcelak 4, Gilincsek Péterné 
Tapolca 4, Kövesy Lajos Lövő 10, özv. 
Gecsényi Ferencné Pásztori 10, Budapest
ről: Navratil É psibe t 4, Brenner Cec lia 4, 
Plevniczky Julia 10, Kozma Gabriella 4, 
Falaky Miklós 4. Szabó Eszter 4, Simon 
Istvánné 4, Marcell Endre 18, Haniffel 
Sándor Sárszentmihály 10, ifj. Markó János 
Ipolyvecze 4, Virág Mihály Mende 18, Rá
kospalotáról : Haffner Géza 4, Fischer Sa
rolta 18, özv. Nagy Sámuelné 4, Molnár 
EnÁébet 10, Varga Andrásné 4, Nagy Fe
rencné 4, Hőrényi Istvánná 4, Sopronból: 
Hetvényi Lajos 16, Benkő Géza 50, Tóth 
Gedeonná Lébény 16, özv. Borbás Józsefné 
Váczszentlászló Í00, özv. Németh Sándorné 
Kunhegyes 18, Zalagalsáról: Sándor József 
3, Polgár Samu 5, Stoll Ernő Nyíregyháza 
44, Sárvárról: özv. Berke Gézáné 4. Moór 
Samu 8, Dékán Sándor 4. Remete Ida 4, 
Tóth János 4, Kőszegről: Takács Sándor 
5, Kolossá István 4, CelldömöikrőlGréczi 
Ferenc 4, Záborszky Sándor 10, Ágoston 
Lajosné Keszthely 4, özv. Matyák Jánosné 
Székesfehérvár 30, Bukovszky Gusztáv 
Tápiósűly 10, Ev. nöegylet Sobor 20, Sze
gedről : Országh József 16, Ev. egyház 250, 
Lipták Juliska Békéscsaba 18, Király Erzsé
bet Kisfalud 50, Augustin Gyula Királyfaiva

10, Kis Ferenc Sorkipolány 13, Szombat
helyről : Frankovics Károly 4, Jutasy Teréz 
4, dr. Bélák Imre Enying 14, Király Elek 
Nagyköcsk 4, Pápáról: Gyurátz Ferenc 50, 
Gyurátz László 30, Kocsis Pál 4, Szelte Julia 
Pásztori 4, Győrből: Vörös Imre 4, Ritter 
Frigyesné 4, Váczi Mihály Győrság 10, Gá- 
lik János Békéscsaba 4, Farkas Béla Hű
vösvölgy 4, Tóth Miklósné Felpéc 4, Ev. 
egyház Nagykanizsa 260, Ifj. egylet Acsád 
30, özv. Hajas Endréné Edve 4, Vida Fe
renc Balf 2, Bata Lajos Pat 8, id. Szalay 
György Rábcakapi 10, Szabó István Győr- 
szentmárton 4, Ábrahám Sándor Nagysi- 
monyi 4, Ódór Károly Nagysitke 4, Holz- 
hann János Bősárkány 10, Varga Ferenc 
Csorna 18, Páli Lajos Boba, Brenn Zoltán 
Zalaegerszeg 4, Budapestről: Kulich Mar
git 10, Tfeiffer János 6, Sipiczky István 
Fót 10, Mildschütz Mátyasné Kiskőrös 4, 
Bencze Rezsőné Diósgyőr-vasgyár 8, dr. 
Zelenka Lajos Nyíregyháza 36, Horváth 
Pál Vép 4, Borbély János Mihályi 4, Czi- 
ráki Gyula Nagymányok 8, Luttenberger 
Dénes Acsád 4, Sprenger Lajos Kaposvár 
4, Raúsz József Aszód 8, Takács Lajos 
Rábabogyoszló 3, Kákay Mihály Pestszent- 
lőrinc 4, Lukács Mátyás Kispest 4, id. Fo
dor Ferencné Pusztagyimót 5, özv. Tóth 
Jánosné Nádasd 4, ifj. Bagics János Ostffy- 
asszonyfa 4, Habenmayer Pai Sárbogárd 4, 
Povázsay Pál Sátoraljaújhely 4, Szűcs Gi
zella Csornád 34, Pálfi Dénes Beled 4, 
Vanyórek Miklósné Pápa 4, Odor Sándor 
Kónyi 4, Budapestről: Szakács József 8, 
Zsedényi Lidia 8, Horváih Ilona a0, Póczy 
János Győr 4, Felsőszakonyból: Boros 
Kálmán 4, Boros Lajos, Németh János, id. 
Bögöíhy Ferenc, özv. Simon Sándorné, 
Varga Ede, Boros János, Kiss Géza, Hi- 
degh Sándor cipész, Szabó Sándor, Simon 
János, Hidegh József, Szabó Lajos, özv. 
Boros Lajosné, Boros József, Bögöthy G., 
Kiss Lajos 1—1, Alsószakonyból: özv. Hi
degh Samuné, Kolonits Ferenc 4—4, Gaál 
János, Baráth Lajos, Baráth Lajos faluvégi, 
Büki Ferenc asztalos, S triba Sándor, özv. 
Tóth Jánosné, Szabó Lajos, Baráth Lajos, 
Varga Sándor, Boros István, Boros József, 
Tóth István, Gaál János, Hidegh Sándor, 
Tóth István útkaparó, Szabó Samu, Tóth 
Lajos, özv. Rózsa Lajosné, Gaál Ferenc, 
Nemeth Ferenc 1 — 1 ezer K.

felelős uerkoutö és kiadó: C31P0TT fcÉZA 
Kseatgotthárd, Vasváritlg;«. 

Szerkesztőtárs: NEMKTH KAROLT. 
Kéziratokat nem kdünk vlssia.

Egy 17 éves evangélikus leány június 
1-re hajlandó volna Szomóanelyen protes
táns úri családnál szolgálatba lepni. Címe 
a kiadóban. i_ 2

Vidékre házi varrónénak ajánlkozik sok 
évi gyakorlattal biró fiatal özvegyasszony. 
Elváual kosztümöt és kabátot is. Fizetés 
megegyezés szerint. Cím: Cziniel Józsefné 
Gyömrö, Pest m. 3_3

Fölvételi hirdetmény.
A szarvasi ev. tanítónőképzőbe már 

folyamodni lehet az 1925/26. tanévre való 
fölvételért. A fölvételi kérvényt célszerű 
minél korábban benyújtani, ha a kérvényező 
az internátusba való fölvételért is folyamo
dik, mert megtörténhetik, hogy az elkésett 
folyamodók már nem kapnak helyet az 
internátusbán. Azonban a küntlakók is ré
szesülhetnek megfelelő díjért az intézeti 
élelmezésben és mosatásban. Ez idő szerint 
helybeli növendékek fizetnek egy évre be- 
iratási díj címén 10 kg. búzát, tandíj címén 
150 kg. búzát. Nem ev. vallásuak valamivel 
többet. (Ref. 160, r. kath. 180 kg.) Butor- 
és zongorahasználatért 20 kg., fűtési díj 
címén 220 kg. búzát. Internátusbán lakó 
vidéki növendékek ugyanazon díjakat fize
tik, mint a helybeliek, azonkívül gyógykeze
lési díj címén 40 kg. búzát fizetnek éven- 
kint; köztartási dij címén pedig havonkint 
90 kg. búzát és egész évre 100 drb. tojást, 
3 kg. szappant Ezek a díjak az árviszonyok 
alakulásához képest évközben arányosan 
leszállíthatók vagy fölemelhetők.

A fölvételi kérvényt Mélt. dr. Raffay 
Sándor bányakerületi ev. püspök úrhoz kell 
inté zni, de a tanitónőképzö igazgatóságához 
kell benyújtani. A kérvényben fölemlítendő, 
hogy a folyamodó kérvényezi e az inter
nátusba való fölvételét is. A kérvény mel
lékletei: 1. Születési anyakönyvi kivonat;
2. újkeletű hatósági-orvosi bizonyítvány 
arról, hogy az illető alkalmas a tanítónői 
pályára; 3 eddigi tanulmányait igazoló 
iskolai bizonyítvány, vagy a legutolsó félévi 
értesítő; 4. községi-hatósági bizonyítvány 
a családfő lakásáról és polgári állásáról, 
vagy ha a kérvényező kedvezményért folya
modik, a szülök vagyoni állapotáról i s ; 5. 
hatósági erkölcsi bizonyítvány, ha a folya
modó a jelen iskolai évben nem volt ren
des növendéke valamelyik iskolának.

2000 K-s válaszbélyeg beküldése esetén 
az intézet igazgatója mindennemű felvilá
gosítással szolgál.

1925. máj. 4. Szarvason.
1— 2 Igazgató.

Evangélikus, vagy ref. nők, kik a nyári 
hónapokat falun óhajtják eltölteni, jelent
kezzenek május 20-tól Jankó Sámuel nyug. 
tanítónál Nógrádon. i_ 2

A kőszegi leánynevelő-intézet igazgató
sága felkéri az érdeklődőket, hogy a jövő 
évi felvételre szóló folyamodványokat leg
később jún, hó 10-ig nyújtsák be, mivel 
helyszűke miatt későobi jelentkezések nem 
lesznek kedvezően elintézhetők. 3 - 6

Varrni tudó urilány gyerek mellé vagy 
házikisasszonynak ajánlkozik feltétlenül úri 
családhoz. Cím a kiadóhivatalban. 1—

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. 9—20
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§. Kováts Menyhért
orgonaépítömester Veszprémben,

kit annak idején Istenben boldogult 
Gyurátz Ferenc püspök is ajánlott 
gyülekezeteink pártfogásába. Elvállal: 
ORGONA-átalakítást, javítást, hango
lást, HARMONIUM-javítást, hango
lást, mérsékelt árak mellett az ország 

bármely részében.

Meghívó
az U p-fst Árpád-uti Mozgószinház vállalat 
r. t. 1925. évi május hó 23 án délután 6l/s 
órakor a Budapest Lipótvárosi Takarék
pénztár r. t. (Budapest V. Vilmos császár 
út 36. sz. I. emelet) üléstermében megtar
tandó 1923.és 1924 évi rendes közgyűlésére.

Tárgysorozat: 1 Az igazgatóság és fel
ügyelő bizottság jelentése az 1923. évről.
2. Az 1923. évi mérleg megállapítása és 
határozathozatal az 1923 évi tiszta nyere
ség felosztása tárgyában. 3. Az igazgató
ság é3 felügyelő bizottság jelentése az 
1924. évről. 4 Az 1924. évi mérleg meg
állapítása és határozathozatal az 1924. évi 
tiszta nyereség felosztása tárgyában. 5. 
Határozathozatal az igazgatóság és felügyelő 
bizottság felmentése tárgyában. 6. Az igaz
gatóság és felügyelő bizottság tagjainak 
megválasztása. 7. Esetleges indítványok.

Azon részvényesek, akik a közgyűlésen 
részt venni kívánnak, tartoznak részvényei
ket vagy elismervényeiket legkésőbben a 
közgyűlés napja előtt három nappal a Bu
dapest Lipótvárosi Takarékpénztárban a 
hivatalos órák alatt letétbe helyezni.

Az 1923. évi mérleg-számla. Vagyon. 
Budapest Lipótvárosi Takarót-.pénztar 495 
ezer K, Luther Irodalmi Társaság 52 820 
K, összesen 547,820 K. Teher. Részvény- 
tőke 200,000 K, sih07.it 1922. évről 7,050 
K, nyereség 340,770 K, összesen 547,820 K.

1923. évi nyereség-veszteség számla. 
Tartozik. Házbér 303 929 K, különféle költ
ségek, üzemköltségek 20,571 K 50 f, Nye
reség 340,770 K, összesen 665,270 K 50 f. 
Követel. Haszonrészesedés 619.580 K 50 f, 
Kamatok 45,690 K, összesen 665.270 K 50 f.

1924. évi mérleg-számla. Vagyon. 
Pénzintéze’eknél elhelyezve 2 700,000 K, 
összesen 2.700,000 K. Teher. Részvénytöke
200,000 K, fel nem vett osztalékok 60,000 
K, hitelezők 1.833,442 K, nyereség 601,558 
K, összesen 2.700,000 K.

1924. évi nyereség-veszteség számla. 
Veszteség. Házbár 6.381,094 K, különféle 
költségek, üzemköltségek stb. 847,572 K, 
adók 343,070 K, nyereség 6 1,588 K, ösz- 
szesen 8 173,294 K. Nyereség. Álhozat az 
1923 évről 151,512 K, haszonrészesedések 
7.798,027 K, kamatok 223,755 K, összesen 
8.173,294 K.

Budapest, 1925. április hó 29-én.
2—2 Az igazgatóság

Gazdák figyelm ébe!
Legújabb vívmány a kaszagyártás 
terén a »Páva Natnes-acáU véd 

jegyű kasza
Egy prób3rendelés mindenkit meg fog 
győzni e kaszák kiválóságáról. Jótállás 
minden darabért; amennyiben meg 
nem felel, háromszori kikalapálás 

után is készségesen kicserélem.
Kapható kizárólag

SALBER KÁROLY kereskedésében
Szentgotthárdon. q_20

Janszky István mŰSZÖYÖ
Csorna. 6—12

Ajánlja saját készítésű damasztáruii, ú. m.: 
abrosz, szalvéta, törütközökendőit, da- 
m aszt-grádlit. Azonkívül len- és kender
vásznait kizárólag jó minőségben. -  
— ------  Alapíítatott 1892-ben. ----------

Népiskolai tanulók s minden rendű 
műkedvelők részére legszebb, legha
tásosabb irredenta színdarab Csite 

Károlynak

S Z E N T  BO KRÉTA
című népies S2Ínjátéka.

Ára, előadási joggal, 14.000 korona. 
Minden könyvpéldányhoz szerzői en
gedélyirat csatolva. — Kapható a 
szerzőnél Körmenden és Wellisch 
Béla könyvkereskedésében Szentgott

hárdon.

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- É S  FA  BÚTOROK, 
S O D R O N Y  Á G Y B E T É T E K

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr, 
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

„Keresek egy 13—14 éves, jobb család
ból való németajkú leányt kettő éves leány
kám mellé. Teendői: a leánykával játszani 
és a belső munkáknál segíteni. Fizetés 
megegyezés szerint, belépés azonnal. Cím: 
Böszörményi Béla bányatisztviselő Ajka- 
Csingcrvölgy. 3-s

Műkedvelő és ifjúsági

színdarabokról
összeállított legújabb részletes

árj e g y z é k e t
3—3 kívánságra ingyen küld

Kókai Lajos k e r e s é s e ,
Budapest, IV., Kamermayer K.-u. 3.

Waiter magántanfolyam
Budapest, Vili., Rákóczi-ut 51. 

Előkészít középiskolai összevont ma
gánvizsgákra, érettségire, vidékieket 
is. Tisztviselőknek nagy kedvezmény.

8—16

Lószerszám ok 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 .

Koallrmaciéi és pünkösdi ajándék szeretteinknek!
Gyurátz Ferenc: 2—3

L E L ,  ü l  V K Z É B
című imádságoskönyv új, X-ik kiadás.

Ára egész vászonkötésben 8 K alapár, 7000 szorzószámmal.

Kapható KIS TI VADAR könyvkeresk. PÁPA.

Nyomatott Wellisch Béla villamUzeraű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította

K A P I B É L A
1010-ban.

Laptulajdonoa:
a DDQáDttll L u iü er-Szövelséo
k t  OrazáfOH Luther-Szöret- 

•é f  hivatalos lapja.

Köslratok, előfizetési dijak 
óh rek lám id ő k  a 

HAKANGSZÓ aeerkeaztő- 
kl adóhív s i t i  in ak  

Baantgotthárdra (V aarm .) 
küldandők. 

Klűttsetóat elfogad 
minden svaiig. lelkét* 

ia  tanító.

9

A z Is te n n e k  beszéde élő és h a tó , 

és élesebb m in d e n  k é té lű  fe g y v e rn é l .
H m l a l e i l i  m inden  v asárnap

Szerkesztő-kiadóhivatal: 
SZENTGOTTHÁRD. 

Vasvármegye.
A „HABA5 G8Z0 “

előfizetési Ara : a m ásodik 
negyedévre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Lather-8zÖTetég! tagoknak 

10°/o-os kedreamóny. 
Amerikába egész érre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a U. negyedre 20.000 K.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Istenkeresés.
Irta : Novák Rezső.

Az ember, mint érzéki és szel
lemi lény, állandó viaskodásban 
áll önmagával. Halhatatlan részünk: 
a lélek szakadatlan küzdelmet foly
tat a testiség, az érzéki vágyak 
érvényesülése ellen, kiakarja ma
gát szabadítani a bűn fojtogató 
karmaiból, de legtöbbször tehetet
lenül hanyatlik vissza testi börtö
nébe. A külső és belső ember ádáz 
harca ez, mely fegyverszünetet, 
megalkuvást nem ismer. Hevülünk, 
lelkesedünk az eszményekért, szív
ből óhajtjuk mindnyájan az erkölcsi 
törvény diadalát, forró imádságokat 
mondunk Isten országa eljövetelé
ért, de a lélek követelményeit meg
valósítani mégsem tudjuk, mert Pál 
apostol szerint: . . , „Gyönyörkö
döm az isten törvényében a belső 
ember szerint, de látok egy másik 
törvényt az én tagjaimban, mely 
ellenkezik az elmém törvényével 
és engem rabul ád a bűn törvé
nyének . . (Hóm. 7.22—23.) A 
megváltás, a bűnbocsátó Isten ke
gyelme után való titkos vágyódás 
ez, mely még a legmegátalkodot- 
tabb bűnöst is előfogja és törödel- 
mes önvallomásra kényszeríti.

Lélekmegtisztulás után törekszik 
minden időben az emberiség. Úgy
látszik mintha Jónással menekülni 
igyekezne az élő Isten orcája elől, 
mégis, öntudatlanul is eszköze, 
végrehajtója lesz Isten világkor
mányzó terveinek; rombolásával 
előkészíti egy vallásosabb korszak 
eljövetelét. Miközben a legsötétebb 
bűnök fertőjébe merül, tekintélye
ket rombol, oltárokat döntöget, Is
tent káromol, erényt kigúnyol s 
szívét a telheietlenség vágya emészti, 
érzi, hogy romboló természete: az

ó-ember pusztulásba sodorja, hogy 
hitetlensége, elbizakodottsága rútul 
becsapta, mert nem a Krisztus pa
rancsára hallgatott, nem az Úr ol
tárán áldozott, hanelh saját bűnös 
szenvedélyeinek bálványozott.

Súlyos csalódásai után kezd az 
emberiség hibáira eszmélni. Ma 
már közismert igazság, hogy a vi
lágháborúból győztesen senkisem 
került ki, az emberiséget saját bűne 
győzte le és csalta meg. Megbizo
nyosodott arról, hogy az elvakult 
gyűlölet fegyvereivel kierőszakolt 
béke nem béke, hanem átka a né
peknek, mert nyugalom helyeit éh
séget, nyomort, kétségbeesést, gyil
kosságot, forradalmakat eredmé
nyez. Belátta, hogy nem a hadikár
pótlás, nem a gazdasági kizsákmá
nyolás biztosítja a konszolidációt, 
hanem a krisztusi szeretetből fa
kadó őszinte kibékülés, kölcsönös 
megbocsátás hozza el a földre a 
békességet és az emberekhez való 
jóakaratot; az Isten országa egye
temes érdekeit munkáló és egymást 
megbecsülő felebaráti szeretet te
remti meg a népek testvéri közös
séget ; a bünbánat útjain járó alá
zatos istenfélelem. S beigazolódott, 
hogy nem a szigorú törvények és 
rendeletek állíthatják meg a bűn 
orgiáit, hanem egyedül a vallás
erkölcsi megújhodás.

Ebben az általános felismerés
ben már benne rejlik a szabadulás 
vágya, az Istenkeresés gondolata. 
A modern ember már nagyon kezdi 
unni bűnös énjét, romlottságát, mert 
már maga is inegbotránkozik az 
emberi elvetemültségeket illusztráló 
rendőri bünkrónikákon, felháboro
dik a közéleti erkölcsök eldurvu
lásán, aggódva figyeli a becsület, 
az egyéni tisztesség, a kötelesség
tudat, a felelősségérzet elsorvadá
sát, az irodalmi, művészeti ízlés,

társadalmi divat lezüllését. Még 
nagy a szégyenkezés, a tétovázás, 
a kísérletezés, még nem olvadt fel 
a hitközöny jégpáncélja, még nem 
tudott megalázkodni a fennhéjázó 
büszkeség, de már derengeni kezd 
egy tisztultabb, egészségesebb kor
szak hajnala, már ébredezni kezde
nek a lelkek, már itt is, ott is kígyói
nak a bibliai vallásosság gyertya
lángjai, már elindultak a Bethlehemi 
jászolt kereső, bizonyságot tevő 
apostolok, hogy felköltsék ezt az 
ifjú nemzedéket ezt kiáltván: „Ideje 
már, hogy az álomból felserken
jünk, mert az éjszaka elmúlt, a nap 
pedig elközelgett . . (Róm. 13. 
11— 12.)

Pál apostol Athén uccáin járva 
egy szobrot vett észre, melyre ez 
volt írva: az ismeretlen Istennek. 
A ma embere is valami új isten
ség után kutat, a megromlott bűnös 
énjétől: az óembertől akar meg
szabadulni és a belső embert, az 
élő szent Isten törvényét követő 
lelkiséget akarja magából kiábrá
zolni. Egyenlőre azonban még res- 
telli bevallani, hogy már szakított 
a múlttal, hogy már titokban ő is 
az ismeretlen Isten oltárát építgeti. 
Még e világ lármás forgatagát ke
resi, de már égeti lelkét a bűn 
vádja; még a közönyösség fagyos 
köpenyébe burkolódzik, mert még 
nem szólították fel elég határozot
tan : Jer, kövesd a legtökéletesebb 
életeszményt: az élő Krisztust!

Az Úr nagy feladatokat bizott 
reánk, mint őrállókra: a lelkek 
megmentését az örökkévalóság szá
mára. Kicsoda vonhatná ki magát 
e nagy munka alól ? Save our so
uls ! Mentsétek meg lelkeinket — 
hangzik felénk a bűnbe sülyedő 
lelkek vészkiáltása. Csak a kishitű 
riad vissza az Úr felszólításától, 
mert csak saját erejének fogyaté-

Viseljük szivünkön a Harangszó ü gyéti



kosságát látja. De Ő velünk van 
s biztatva szól hozzánk is, mint 
Pál apostolhoz Korinthusban: „Ne 
félj, hanem szólj és ne hallgass, 
mert én veled vagyok és senki sem 
támad reád, mert nékem sok né
pem vau ebben a városban . . .“ 
(Csel. 18.9—10.)
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Ä tállyai Kossuth-emlék.
A megcsonkított tiszai ág. h. ev. 

egyházkerületbe kebelezett tállyai 
egyházközség a „Tállyai 4-es em
lékmű szoborbizottság“ (Budapest, 
VIII., Sándor-tér 3., III. 2.) rende
zésében a közel jövőben országos 
ünnepségnek lesz színhelye. A tály- 
lyai ág. h. ev. templom falán fogják 
elhelyezni a 48-as legendás nagy 
idők kimagasló nagy alakjának, 
Kossuth-apánknak márványba fa
ragott plakettjét annak emlékére, 
hogy a dicső férfiút ott keresztelték. 
A leleplezési ünnepélyen az emlék
beszédet Geduly Henrik tiszaker. 
ev. püspök fogja mondani.

Az emlékmű elkészítése oly ösz- 
szeget igényel, hogy azt a kicsiny 
lélekszámmal és fogyatékos anyagi 
erőkkel rendelkező tállyai ág. h. ev. 
egyházközség a legnagyobb haza
fiul lelkesedéssel sem teremtheti 
elő. Azért kénytelenek vagyunk 
protestáns hittestvéreinkhez fordul
ni, szíveskedjenek a szent célra 
szánt önkéntes adományaikat a 
tállyai ág. h. ev. egyházközség 
pénztárához juttatni. (Tállya Zemp-

Tavaszi n a p s u g á r .
Tavaszi napsugár nevet le az égről
— tavaszi színbe öltözött határunk, 
Fehérvirágos fák bólintgatnak szerte.
— ibolyaillatos a mi kis világunk.

Csupa szép ígéret tavasz palástjában, 
emberarcok mintegy vidámmá derültek. 
Gyermekek szeméből tiszta ragyogással 
mosolyog az Élet. . .

. . .  Gyermekkor élete: — az Élet tavasza, 
emlékkoszorúnknak legszebb ékessége,
— Tovatűnt illatod.

HUDY ILONA.

Az Isten megfizet.
Irta: Mayer Pál. (4)

Pár év múlt el.
A Jancsi fiam bíróságából azonban nem 

lett semmi. Nem akart sikerülni.
A Kovács-Tóték se tudták még, amit 

nagyon kevés ember nem akar megtanulni, 
hogy t. i. e világon mindenben a jó Isten 
akarata történik. 0  intézi végtelen bölcses-

Gyurátz.
Mélységes a gyásza Egyházunk kertjének, 
Melyben a lélek gyümölcsei élnek.
Oh hova tűntél el kertünk Főkertésze ? 
Költögetünk, hívunk. Alszol-e vagy élsz-e? 
Alszol, pihen a test — nem alszik a lélek: 
A nemes, szép lelkek nem halnak meg, élnek. 
Az égből jött szikra visszatér az éghez: 
Kezdet ez, nem vég ez — Megdicsőülés ez. 
Dicsőült, az Isten szántóföldjét járva,
Ige magvát hintéd nép igaz javára, —
A. Krisztus élt Benned, Te a Krisztusban, 
Végső dobbanásig szíved Érte dobban. 
Bölcs kormánypálcádat letevéd — már hallgat 
Apostoli tüzü s imádkozó ajkad.
Hogy lehetett Hozzád mostoha, mely megölt, 
S melyet úgy szerettél a kerti anyaföld ?! 
De nem volt mostohád: munkád elvégezted, 
„Elég immár, Uram!“ Ajakad így zengett. 
Most nyugszol a földnek anyai ölében 
S Élet koronája már Tied az égben.

SÁNTHA KÁROLY.

HARANOSZÓ.

lén vmegye, posta helyben.) Az or
szágos ünnepség időpontjáig temp
lomunkat is szeretnők tataroztatni. 
Végtelen hálára köteleznének ked
ves hittestvéreink, ha ebben is 
segítségünkre volnának.

Erősen bízunk abban, hogy haza
fias szép célunkat meg fogjuk tudni 
valósítani.

Lehetetlenségnek tartjuk, hogy 
a Kossuth-apánk iránt élő hálás 
kegyelet áldozatkészségre ne ihlesse 
hittestvéreinknek a szívét. A dicső
séges nemzeti múlt emlékeinek 
hűséges magyar lélekkel való őriz- 
getése, a nagy ősök iránt való 
kegyelet ápolása, a nemzeti és faji 
öntudat folytonos ébresztgetése a

séggeí egyes emberek sorsát sokszor aka
ratjuk ellenére is. A mindenhatóval ered
ményesen nem lehet dacolni. S midőn a 
közmondás azt tartja, hogy: „Ember ter
vez, Isten végez" — akkor örök igazságot 
mond.

Pedig hányszor hangsúlyozta a tiszL- 
letes a templomban:

— Fiam, ne ellenkez a jó Istennel, mert 
vele hiába ellenkezel. Ö mindenható, te 
pedig semmi se vagy: az ő akarata törté
nik. Alázkodj meg azért ő előtte, mint gyer
meke, mert aki büszke, gőgös azt még 
mindig megalázta még ha király, avagy 
császár.,volt i s ! Járj szüntelenül az isten
félelem, a becsületesség, az őszinteség, az 
igazságosság egyenes útján s boldogulsz. 
Aki gyermekileg bizik a Mindenhatóban, 
aki néki gyermekileg engedelmeskedik, az 
vészben, viharban is szilárdul áll, a hitet
len, a gonosz, az istentelen, a hazug bár
mennyire erőlködik is, tönkremegy. S ott 
éri a bukás, ahol legkevésbbé várta. Ahol 
az Isten áldása, ott van gyarapodás, siker, 
előmenetel — áldása nélkül megszakadhat 
az ember, még sem jut előbbre. Amint azt 
a zsoltáríró egy istenfélő lélek élettapasz
talatai alapján oly megkapóan mondja: 
„Ha az Úr nem építi a házat, hiába dol
goznak azon annak építői. Ha az Úr nem

záloga a szebb, boldogabb magyar 
jövendőnek.

A lelkiismeretbeli szabadság egy
házának hívei, protestáns testvé
rek ! — rójjátok le a hálás kegyelet 
adóját a szabadság örökéletű fenn- 
költ apostolával szemben! .. .

Az adományokért előre is hálás 
köszönetünket nyilvánítjuk.

Testvéri köszöntéssel vagyunk 
Tállyán, 1925. évi május hó 10-én.

Az ág. hitv. ev. egyház nevében:
Sóhalmy György Wietorisz László

egyház felügyelő. ág. h. e r. h. lelkész.

Í925. május 24

Jubileum.
„Harangszó, daputáció, nagy ebéd --  
Jubilálnak ma Tiszteletcsék."

Május hó 10 én nagy napra virradt 
a domonyi evang. gyülekezet. E napon 
ünnepelte az egyházközség érdemes, 
buzgó lelkipásztora, Nt. Szilárd János 
lelkész, lelkipásztorkodásának 50 éves 
évfordulóját Az Úr kegyelme megadta 
néki azt a kiváltságot, hogy eredmé
nyekben bővelkedő életének eme for
dulóját teljes testi és szellemi erőben, 
egészségben ünnepelhette. Az ünne
pélyre nagyszámú s előkelő társa
dalmi állásokat betöltő családtagjain 
kívül megjelent közelről s távolról a 
jóbarátok, ismerősök és tisztelők nagy 
száma. Jelen volt br. Radvánszky 
Albert az egyet, egyház felügyelője, 
kinek édesatyja szintén a domonyi 
egyház felügyelője volt; jelen volt a 
felső pestvármegyei esperesség főes
perese Biatniczky Pál cinkotai lelkész

őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába 
néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, 
fáradsággal szerzett kenyeret ennetek. Sze
relmeseinek álmában ád eleget." (137. Zsol
tár 1 - 2 )

Mindeme örök, a tapaszta'at által is 
százszor igazolt igazságokat azonban Ko
vács-Tóték nem ismerték. Eleget is mérge
lődtek az emberekre is, meg a szolgabiróra 
is, hogy ellenük összeesküdtek s erővel 
akadályozzák rneg, hogy a fiuk biró le
hessen.

Istennek gyermeke naponként megaláz
kodva így imádkozik: „Legyen meg a Te 
akaratod!" Ami azt jelenti, hogy Istennek 
gyermekileg akarok engedelmeskedni, amit 
parancsol, azt teljesítem s intézkedésének 
életemben: legyen az öröm, vagy bánat, 
gyermekileg alávetem magam. Az ö akarata 
az én akaratom 1 Sorsom ellen nem zúgo
lódom, Istenemet a keserves órákért nem 
szidalmazom; atyai kezéből mindent úgy 
fogadok, amint jön s görbe utakon sorsom 
terheitől szabadulni nem akarok. Végzem 
minden munkámat lelkiismeretes gonddal 
s a többit a jó Istenre bizom. Tudom, hogy 
felvirrad még!

De ha vele dacolni akarok, vele szembe- 
száliani, az őtet illető gyermeki engedel
mességet megtagadni s így intézni a ma-
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ás az espereség másodfelügyelője: 
Sárkány Ernő, az aszódi járás fő
szolgabírója, domonyi Domony Mihály 
az egyházközség egyik jóltevője. egy
házközségi főgondnok s az egyháznak 
jótékonyságban el nem fáradó, buzgó, 
vallásos lelkületű felügyelője: Gl&ck 
Frigyes, a Pannónia szálló tulajdonosa, 
aki a domonyi egyháznak mai érték
ben több mint egy milliárd értékű 
összeget adományozott pénzben és 
beruházásokban s a hívek nagy tö
mege a szomszédos Ikladról, Aszód
ról és a Zsidai filiából Hegedűs Pál 
zsidai tanító vezetésével. A lelkészi 
karból ott voltak Holéczy János ko 
módi, Szeberényi Zoltán fóthi, Mayer 
Pál ikladi lelkész stb

Az ünnepély a délelőtti istentisztelet 
kereteben folyt le. A bevezető ének 
után a jubiláns az oltár elé lépett s 
három Antifona eléneklése után le 
térdepelt az oltár elé s el-elcsukló 
hangon mondott az »Agg szolga« a 
jó Istennek hálákat eddigi kegyelmé
ért. Szem szárazon nem maradt a 
zsúfolásig megtöltött templomban. 
Egy űjabb ének után a fóesperes lé
pett az oltárhoz, a jubiláns pedig az 
oltár előtt szembe foglalt helyet egy 
bársonyszéken. A főesperes beszéde 
hatalmas, sjívbemarkoló volt. Végig
vezette a jubilánst hosszú életének 
nem egyszer sívár, gondterhes utjain. 
>Mi adott neked Testvérem, erőt a 
gond, sokszor az Ínség, a megfeszített 
küzdelem napjaiban, midőn a rossz- 
indulat, emberi gonoszság támadott 
fel ellened ? — Egyedül a Minden
ható Istenbe vetett szilárd hited.« 
A harmadik ének után a jubiláns 
derék fia, Szilárd Gyula segédlelkész 
lépett az oltár elé s kétszeres Anti
fona s az Üdvözlet intonálása után

1925. május 24. _

gain sorsát — Isten ellen is — ha törik - 
szakad, amint én akarom: megtehetem, 
szabad akaratom van hozzá; mint Ádám, 
megtagadhatom az Istenem iránti engedel
mességet s hódolhatok a Sátánnak: de kö
szönet nincs benne! A Sátán mindig mos
lékkal fizette zsoldosait s felrúgja azokat 
a legnagyobb szükség idején, akik benne 
bíztak! Az ember vak, a jövő alakulásait 
nem láthatja s bolond fóveT'rohan a fal
nak, a rejtett veszedelmeknek, a szégyen
nek és pusztulásnak — Isten nélkül!

Kovács-Tóték se tudták még, hogy csak 
úgy haladhatnak baj nélkül, biztos léptek
kel a jövő felé az elet teljesen ismeretlen 
útjain, ha az 6 törvénye szerint járnak, ha 
az Úr fogja kezüket.

— A jövő választáskor, ha törik-szakad, 
biró lesz a fiam. Ha az egész világ tót
ágast áll, még akkor is! — mondogatta 
az öreg!

— Anyjuk, holnap péntek, amúgy is 
bemegyünk a piacra. Készíts egyet-mást 
elmegyünk a főbíró úrhoz. Nem szólunk

orgonakiséret mellett a >Miatyáakot< 
énekelte befejező collecta helyett Az 
ároni áldást a jubiláns énekelte a 
a megjelent lelkészekkel. Az isten
tiszteletet a »Hymnusz« fejezte be, 
melyet állva énekelt az egész gyüle
kezet.

Istentisztelet után díszközgyűlés 
volt, amelyet a világi elnök, Glück 
Prigyes nyitott meg. ő  üdvözölte 
elsőnek elnöktársát, kiaek erényei 
közül a »szilárd«, tudatosan a cél 
feló törő akaratot s az apostoli lel- 
ktiletetemelte ki.(Te »Szilárd« iJános« 
vagy!) A jubiláns hosszabb beszédben 
válaszolt gyülekezetének is s hosszú 
életének munkásságát vázolta szellemi 
és anyagi téren. Egyedüli vezérelve 
az evangóliom, az egyház, a haza 
voltak. Minden időben küzdött a fel
forgató törekvések ellen. Majd az 
egyet egyház felügyelője üdvözölte a 
jubilánst szívhez szóló szavakban. 
Az esperesség nevében a fóesperes, 
a zsidai filia nevében Hegedűs Pál 
tanító s a gondnok, majd jöttek egy
más után: az egyház gondnoka, a 
község, a róm. kath. hitközség, a 
legények, a nagy leányok, ismétlő 
iskola. A jubilánsnak mindenkihez 
volt egy szíves szava s az egyház 
gondnokának kijelentette, hogy a mai 
nap emlékére félmillió koronával ala
pítványt tesz, amely összeg 100 évig 
kamatoztatandó s 100 év múlva a 
hívek egyházi terheinek könnyítésére 
fordítandó. Gyűlés után a vendégsereg 
az ebédlő asztalok köré gyülekezett.

M.

Gyüjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a  „HARANGSZÓ“ 

fenn tartására .
semmit, hogy mi célból jöttünk, csak anyit 
mondunk a konyhán, hogy Kovács-Tóték 
jártak itt Majd megtudja, honnan fú a szél, 
ha eljön az ideje.

A korteskedés azonban másfelé is meg
indult, mert közeledett a választás napja.

Esténkint forgalmas lett a pincék felé 
vezető sáros, lucskos ú t

— Hurák szomszéd, Borbás sógor s 
Bozók komám — no csak no 1—2 pohár 
borra 1 Meg ne vessék szegény házamat! 
Volt is olyan dáridó, olyan ricsaj nap-nap 
után, hogy csudájára járt a part s nem 
egyszer hegedűszó mellett énekeltek, ordí
toztak kivilágos reggelig. Ráértek, ősz volt.

Emellett a jegyző úrról sem feledkeztek 
meg . . .  Hiszen tudjuk, mitói pusztul a 
légy s okosodik a magyar. Úgy forog a 
kerék, ahogy kenik!

Szóval ment minden, mint a karika- 
csapás. S midőn eljött a választás ideje, 
olyan egetverö „éljen“-nel választották meg 
Kovács-Tót Jánost bírónak, hogy a község
háza rozoga szalmafedele majd lerepült

Dr. Serédi Lajos t
Dr. Serédi Lajos, a budapesti ág. 

hitv. evang. főgimnázium tanára élete 
65. évében váratlanul elhunyt. Nap
közben még a rendes jókedvével látta 
el taaári teendőit és este ráborult 
mosolygó szemeire a halál fagyos 
leple Csüggedés fog el bennünket, 
kik szerettük, magunkénak mondhat
tuk, kik hirtelen elvesztésekor meg- 
érezzük magunk alatt a végtelenség 
örvényét, megdöbbenve szemléljük a 
fáturn Damokles-kardját, mely függ 
mindnyájunk feje felett, kik halandók
nak születtünk. A görög tragédiák 
Kérjei lebegnek körülöttünk csattogó 
szárnyaikkal, sanda szemekkel lesve 
kiszemelt áldozataikra. Van e, mi 
veszteségünkben vigaszt nyújtson, 
van e, mi megnyugtassa a végzet 
szörnyűségei miatt háborgó lelkünket?

Non omnis moriar I — Megjelenik 
lelkünk előtt a keresztfán függő Krisz
tus képe, ki felemelt fejjel égnek füg
geszti tekintetét Látom, amint sugárzó 
arcára aláhull a meunyei fény bizta
tón öntve végig a mester szelíd sze
mét, mely egy szebb, boldogabb világ 
felé mosolyog. Ha a földi élet csak 
előkészítés egy újra, hol ki ki itt 
szerzett érdemei szerint kapja meg 
osztályát, Serédi Lajos földi pálya
futása nem volt hiábavaló. Ó nem 
ásta el talentumát a példázat hűtlen 
szolgája módjára. — Ami szellemi 
kincset, szívjóságot, szeretetmagot 
csak kapott teremtőjétől, dúsan ka
matoztatta, részesévé tevén annak 
környezetét, barátait, tanítványait. 
Szóba ereszkedni sem restéit a leg
egyszerűbb emberekkel, hogy vigasz
talja őket nyomorúságukban, segítsen

ijedtében. Jól kicsinálta azt a szolgabiró úr. 
Hármat jelölt: az egyik sánta is, vak is 
volt a félszemére, hozzá szegény, mint a 
templom egere; a másik meg a nevét sem 
tudta becsületesen leírni.

A választás után nagy ebéd volt Kovács- 
Tótéknát, amely a késő éjszakába húzódott. 
A ház tömve volt vendégekkel. A főhelyen 
ült a föbiró úr, tőle jobbra az új biró úr, 
balra a jegyző úr s igy tovább.

Az első felköszöntőt a főbíró úr mondta 
az új bíróra:

— Úri háznál tanult műveltséget. Az 
úri műveltség, a sima modor előnyére, 
díszére fog szolgálni az egész falunak !

Tus. Egetverő éljenzés.
A vendégek reggelfelé szállingóztak 

hazafelé. Sokat bizony úgy kellett haza
vezetni, mások meg erőszakkal se akartak 
mozdulni, olyan jól érezték magukat a 
vendégszerető háznál.

(Folyt, köv.)
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rajtuk és lelke örOkkémosolygd olym- 
pusi derűjét árassza reájuk. Az em
berek legnagyobb jóltevói közé tartó 
zott, mert vidámságot tudott lopni az 
elbusult szívekbe. Az ő társaságában 
arc nem maradhatott szomorú.

Hogy mint pedagógus miként töl
tötte be hivatását, mutatja tanítványai 
lelkes szeretete, kik előtt nem volt 
népszerűbb, kedvesebb tanár a >jő 
Péter bácsi« nál. — A növendékek 
szeretete pedig olyan a pedagógus 
számára, mint a magnak az áldásos, 
bő májusi eső, melynek a gazda sze
rint cseppje aranyat ér. Tudománya 
gazdag tárházából dúsan vetette a 
magot. Közel 40 éves tanári pályáján 
a tanítványok ezreit nevelte a hazá
nak, egyháznak és tudománynak. 
Filozófia Története ma is kedvelt és 
haszonnal forgatott kézikönyv. — 
Számtalan nyomtatásban is megjelent 
költeménye, műfordítása hazafias lel- 
ktiletéről, derült életbölcsességéről és 
költői talentumáról tanúskodik.

Földi porhüvelye betöltötte rendel
tetését, alkotó részeire esik szét. De 
a jobb rész tovább él egy szebb 
hazában, a boldogok szigetén, honnét 
elárasztja az emlékezet sugarait mind 
azok szívében, akik szerették és be
csülték és akiknek fájdalmát csak az 
a gondolat enyhíti, hogy a búcsú nem 
végleges. — Feltámadunk!

Ihász József.

A székesfehérvári Evang. Nőegylet 
ötvenéves jubileuma,

A gyülekezet, a templom fennállásának 
ötven éves jubileuma után hamarosan 
érkezett el a székesfehérvári evangélikusok 
serege Nőegyletének félszázados jubileumá
hoz. Nagy jelentőségű ez, hiszen annyi 
gyülekezetünk van, hol százados jubileu
mokat lehet már ünnepelni a templommal, 
de a belmissziói jellegű egyesületek még 
évtizedekre sem tekinthetnek vissza. S a 
fehérvári nőegylet nemcsak megalakult, de 
kicsisége mellett is mindig bizonyságot tett 
arról, hogy nem a sokaság, nem a nagy 
tömeg a fo, hanem a Jézustól megérintett 
lélek s a Néki szolgálni vágyó szív.

Csak a múlt év őszén ülte ötven éves 
jubileumát a pápai nőegylet, melyet Gyurátz 
Ferenc püspök lelkészségének első éveiben 
alapított. Mindössze pár hónappal előzte 
meg a pápai nöegylet a gyengeségétől 
szinte évtizedeken át folyton halódó fehér- 
vári gyülekezetei. Ez magában is nagy 
jelentőséget kölcsönöz e jubileumnak, sne- 
lyet fokoz az, hogy a fehérvári nöegylet 
működésében nemcsak az anyagi jótékony
kodás, hanem a lelki oldal is fokozottan 
érvényesülhetett. Sieveking Amáliának, az 
első evang. nőegylet megalapítójának ama 
jeligéje: * Barmherzigkeit gegen die Seele, 
ist die Seele der Barmherzigkeit“. A lélek 
iránti könyörülő szeretet, ez a lelke a kö
nyörülő szeretetnek.

Én látom az Istent...
Én látlak, Uram, lelkem titkos szemével, 
Melynek tekintete a csillagokig ér fel,
S mélység mélyébe villámként hatol, —
Túl a múlt idők ködén s nagy, messze va- 
E lől— jövendők hajnalsugarában — [lahol 

Én látlak, Uram, feléd von a vágyam l

Én látlak, Uram, Te véghetetlen nagyság, 
Kicsiny porszemben hegynyi hatalmasság, 
Fénylő jényesség, rejtett, nagy titok,
Vihar zúgása s fojtó csenddé tompított 
Szörnyű nyugalma elpihent haboknak: 

Imáim — Uram, feléd zokognak!

Rettegve féllek s gyermekbizalommal 
A lelkem a bajban imába foglal 
S erős kezeidre könnyezve omol.
Törhetetlen hittel harcol, kerget, ostromol, 
Míg orcád enyhült fénye feléje fordul — 

Kitörő tűz lángja a csipkebokorbul.

Én láttalak, kínok bús éjszakáján, — 
Kacagást virágzó jókedv rózsafáján 
Rólad regélt száz illatos szirom.
Velük dicsérlek s míg zsoltárodat írom: 
Kezemnél fogva a Te kezed vezérel —

Én látlak, Uram, lelkem szemével.

Vakság ködében bot ló lelki szegények, 
férték! — Zúgó erővel zengjen az ének l 
Istent keresők, mind jertek, lássátok! 
Megnyit szemetek, míg imára zendúl ajka- 
S ki lelke szemével Istenét meglátja: [tok, — 

A föld ködét az égi fényre váltja!
Somogyi Károly.

__  HARANOSZÖ.

Emberileg szólva — Németh Károly 
azidei lelkész volt a fehérvári nőegylet 
megalapítója 1875-ben Majd távozása után 
1877 töl négy évíizeden keresztül mesteri 
Gáncs Jenő lelkész, ki az 1900 as évek 
idején felvetette már a gyülekezeti nőegy
letek egymással való kapcsolatának eszmé
jét, sőt ténykedett is e téren Egyházmegyei 
Nőegylet szervezésével. Sokoldalúság, bib- 
likusságra, személyes munkára való törek
vés jellemezte a székesfehérvári Nőegyletet, 
melynek élén és szolgálatában sok neves 
és régi evang. csalad női állottak: Hor- 
nyánszky, Procópiusz, Marossy, Mirth, 
Giffing, Fadgyas, Fekete, Hoffer, Mende- 
lényi, Tat^y, Pisztel, Wittnyédy, Huszár, 
Bognár, Zelenka, Kalmár, Petrik stb.

A jubileum május 3 án hálandó isten- 
tisztelettel vette kezdetét, melyen Gáncs 
Aladár lelkész János 12.3. alapján hirdette 
Jézusnak az Övéitől nagyokat váró igéit. 
Utána díszközgyűlés volt, melyet Giffing 
Edéné elnöknő nyitott meg s melyen Gáncs 
Aladár lelkész felolvasta a Nőegylet tanul
ságos és mozgalmas történetét. A jubiláló 
Nőegyletet a gyülekezet nevében dr. Petrik 
Zoltán másodfeiügyelö, a Zsuzsanna-Leány
egyesület nevében pedtg Mirth Fcrencné 
üdvözölte. Az ünneplésben részt vett két 
városi nőegylet kü döttsége is.

A jubileum alkalmából a Nőegylet egy 
értékes keresztelő kannát, 10 drb. új éne
keskönyvet ajándékozott a gyülekezetnek, 
azonkívül perselyjövedelméből egy soproni 
theologus segélyezésére alkalmas pályadíjat 
tűz ki, — múlt évben már sikerrel kipróbált 
módon, — a Harangszó egy heti bibliai 
útmutatójának készítését jelölvén ki pálya
tételül. A díszközgyűlés ünnepi határozatá
ban, amelyet Zugor Ernő jegyző olvasott
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fel, lerótta háláját a nőegylet minden vezető 
és hűséges tagjával szemben, megemlékez
vén a holtakról, az élők közül pedig külö
nösen : Giffing Edéné einöknörő', ki közel 
negyedszázad óta viseli immár szép tisztét; 
Mirth Ferencnéről, aki az egyesületnek 
kezdettől tagja s tevékenységével minden 
mozgalmában, jelenleg is a jubileumi alko
tások létrehozásában kiváló buzgalommal 
résztvett; Akóts Jánosnéről, mint az egye
sület uto'só évtizedében különösen sokat 
jelentő áldoza kész tagjáról és dr. Jeszenszky 
Antalnéról, ki az egyesület jelen virágozta- 
tása körül missziói iskolázottságánál fogva 
is igen értékes szolgálatokat végzett A 
jubiláló Nőegylet áldást kívánt az összes 
gyülekezeti nőegyletekre s kifejezésre jut
tatta azon óhaját, hogy a benső evangéli- 
omi életet élő nőegyletek között egymást 
termékenyítő összeköttetés alakulhasson ki. 
A jubileum befejezése egy vallásos estéiy 
lesz, melyen Kapi Béla püspök lesz a kis 
nőegylet előadó nagy vendége.

K O R K É P E K .

K a rc o la to k  a h étrő l.
Az uj hóhér Gold Károly műkö

dését Molnár-Tóth Józsefen kezdte 
meg, a kis pony vakulta rá n  fertő
zött kereskedősegéden, aki a minisz
teri biztos bejelentésére: Gondoskod
tam, hogy pap jöjjön magához, hogy 
könnyítsen lelkiismerétén, indulatosan 
felelte: Nem  kell nekem  a pap. t 
Istennel n incs k ibékü ln i va
lóm, s a Ferencrendii szerzetes kény
telen volt kétizben is eltávozni anél
kül, hogy Molnár-Tóth Józsefet lelki 
vigaszban részesíthette volna.

Molnár-Tóth József az utolsó pil
lanatban tett leginkább tanúságot a- 
mellett, hogy mennyire megérett az 
akasztófára.

*

Alilath faluban Poms mellett Szí
riában a vallási fanatizmus szörnyű 
bűncselekményre adott okot. A falu 
egyik lakója, akit Alinak hívnak, 
prófétává kiá lto tta  k i  m agát, 
ú j m oham edán szektát a lakí
tott és az egész falu nagy lelkese
déssel csatlakozott ehhez a szektához. 
Csak két család vonakodott attól, 
hogy elismerje az uj prófétát^ Erre 
Ali hívei rájuk gyújtották a házukat 
és a bentlevöket megakadályozták ab
ban, hogy kimenekülhessenek. A rend
őrség, amely szétverte a tömeget, már 
csak megszenesedett hullákat talált a 
házban. A tömeg és a rendőrség 
összeütközése közben harminckilencen 
haltak meg és huszonheten kaptak 
súlyos sebeket. *

*

Kaliforniában nem kevesebb, mint
115.000 tábla figyelmezteti az auto- 
mobilvezetöket a legkülönbözőbb dől-

!
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gokra és ezek a táblák nem a sablo
nos, száraz, hivatalos hangon szól
nak a figyelmeztetendőkhöz, hanem 
eredetien megfogalmazott, szellemes 
mondatokban. így például egy veszé
lyes kanyarodónál ez olvasható: Slow 
down. Look before you weep! Lassíts 
és nézz körül, mielőtt sírnál!

Bibliai idézetekkel is sűrűn lehet 
találkozni a kaliforniai figyelmeztető 
táblákon. Egy iskola közelében idézi 
az V. parancsolatot: Thon shall not 
kill! Ne ölj I Legmegrázóbb és meg
döbbentőbb azonban kétségkívül az a 
figyelmeztetés, amely egy veszélyes 
kanyarodó előtt, ahol már sok köny- 
nyelmii automobilvezeiőt ért el vég
zete, kiállja hangos szóval, hogy : 
Prepare to meet thy God! Készülj 
az Isteneddel való találkozásra!

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

A föltámadt Jézus ajándékai.
Május 25. Eloszlatja a félelmet. János 

20. isi. Mirden embernek szivében kisebb 
vagy nagyobb mértékben ott van a féle
lem. A keserű csalódásoknak, méltatlan 
üldözéseknek és szenvedéseknek szomorú 
eredménye ez. S ha a félelem úrrá lesz 
az emberen, oda minden munka, szorga
lom s jön a tétlenség, az elvonulás. De 
ha keresztyén vagy, rázd le magadról a 
félelmet. Lásd meg a föltámadott jézust, 
ki nem hagy el téged soha, s ha ő velünk, 
kicsoda ellenünk.

Május 26. Békességet hirdet és ad. Ján. 
20.i9b—«1. Jóleső érzés az, ha látja az 
ember, hogy szerelik, s hogy az a szere
tet nem csak szavakban, hanem tettekben 
is nyilvánosságra jut. A föltámadt Jézus 
legnagyobb ajándéka a békesség, amit hir
det és ad tanítványainak. Békesség, amely 
után kezdettől fogva úgy sóvárog az em
ber, minek érdekében mindent elkövet, de 
sajnos, siker nélkül. Igazi békét csak Jé
zus tud adni s ez a lélek békéje, melynek 
birtokában megtalálja az ember e világon 
is a békességet. Akarod te ezt a békét? 
Ha igen, úgv kövesd az Urat.

Május 27. Szentlelket lehel tanítványaira. 
János 2 0 .22—28. Arra a sok jóra és ne
mesre, amit keresztyénségünk megkíván 
tőlünk, mi emberi eg gyengék vagyunk. 
Nekünk szükségünk van égy felsőbb hata
lomra, akire támaszkodva biuon végez
hessük rendeltetésünk munkáit. Szükségük 
volt erre a magasabb segítségre a tanítvá
nyoknak is, mert magúktól képtelenek vol
tak teljesíteni hivatásukat. S az Úr láttaf 
hogy a lélek kész, de a test erötelen s 
ezert lehelte rájuk a Szentleiket. Te. is ér
zed erőtlenségedet ? Ne falj. Az Úr van 
veled. Ki árasztja reád is az ő Szenttelkét, 
az megerősít téged.

Május 28. Örömöt okoz. János 20 34—25. 
Öröm. Vágyaink, törekvéseink célja az élet 
fűszere, a boldogság alapja! Csakhogy az 
emberek rendesen annak örülnek, amin 
bánkódni kellene, mert az örömöt is, mint 
mindent, a földiek szempontjából nézik s 
innen van a sok csalódás és keserűség. 
Milyen más a tanítványok öröme! „Láttuk 
az Urat.* Szinte magunk előtt látjuk az

/
örömtől ragyogó arcukat s halljuk diadal
mas szavukat. Ebben a kis mondatban 
benne foglaltatik egész életük minden 
öröme. Lásd meg te is az Urat, s akkor 
boldog leszel.

Május 29. Eloszlatja a hitetlenséget. Já
nos 20.23—27. A kételkedésre az ember 
mindig kész. Sokszor nem akarja elhinni, 
amit néki mondanak. Sokszor nem meri 
e'hinni, sokszor pedig csak azért nem hiszi, 
hogy egészen bizonyosan meggyőződjön 
annak igazságáról. Tamás is így volt. Min
den vágya és reménysége az Úr feltáma
dásának tudata volt, de nem merte hinni. 
Látni szerette volna. S az Ur, mint min
dig, most is segit. Újra megjelenik, elosz
latja a hitetlenséget s bizonyságot tesz 
arról, hogy föltámadolt. Jézus, légy segít
ségül a mi hitetlenségünkben!

Május 30. Megmutatja a boldogság Ht
ját. |ános 20.29. A tartós öröm a boldog
ság, amiért küzdünk és élünk Ez a kitű
zött cél, amely felé haladunk. De az oda 
vezető ut nagyon tekervényes és nehéz. 
Sok meilékösvény ágazik ki a főutból, 
mindmegannyi előnyt és könnyebbséget 
kínálva. És itt a hiba, hogy az emberek 
a könnyebbség kedvéért letérnek az igaz 
útról s boldogság helyett a csalódáshoz és 
szenvedéshez jutnak. Pedig Jézus olyan 
sokszor megmutatja nékünk az igaz utat. 
Hangzik felénk most is szelíd szava: „bol
dogok, akik nem látnak és hisznek.“ Hinni 
tehát minden körülmények között a feltá
madott Jézusban, ez az útja a boldogság
nak. Hiszel te így a Jézusban ?

Május 31. Megerősíti hitünket. János 
20.28. Mily felségesen hangzanak Tamás
nak egyszerű, de szívből jövő szavai: „Én 
Uram és én istenem.“ Nincs szüksége 
magyarázatra, nem mentegetőd2 ik hitetlen
ségéért, arca ragyog az örömtől és a bol
dogságtól, hite megerősödik, mert látja az 
Urat. Hányszor esünk mi is a hitetlenség
nek bűnébe ? Hányszor szégyenit meg min
ket is az Úr az ő végtelen kegyelmének 
megsegítő erejével 1 Vájjon tudunk-e mi is 
ilyen bizonvságot tenni hitünk megerősö
déserői ? Pünkösdi lélek szállj le reánk, 
hog)’ tudjunk 1 W eisier Ernő.

Pályázati eredmény.
A Harangszó f. évi 15. számában 

közzétett bibliai kérdéseket helyesen 
megfejtették a következők :

Abaffy Gjula Ózd. Adorján Erzter Győr, 
Fekete |ános Bük, Elemi iskola Jobaháza, 
ifj Czéh Pál Lajoskomárom, Szabó Imre 
Sopron, Kocsis hona Bük, Nagy Ilona Fel- 
szopor, ifj. Hegedűs István Budapest, Ma- 
gassy Sándor Szombathely, Sturm Lajos 
Kaposvár, Thold Éva Kőszeg, Scheffer 
Károly Sopron, Hetyey Ida Makkoahetye, 
Vida Karonn Nagygyimót, Zárits Erzsébet 
Budapest, Bartók Albert Rákoskeresztúr, 
Bergh Íren Ózd, Molnár Erzsébet Szent- 
ivánfa, Kozma Lina Fenyvespyszta, Berta 
Jánosné Tihany, Sodics Kálmánná Czák.

Részben fejtették meg: Bauer Imre Baja, 
Nagy Manci Magyarkeresztúr, Káply Elemér 
Szentgotihard, Molnár Eszti Fenyvespuszta 
Nitta Sándor Szentgotihard, Varga Szilvesz
ter Zistvand, Kiss Sándor Nagyacsád, Mayer 
Aranka Iklad, Paczek Irén Ózd, Sülé János 
K.-högyész, Luciják László Ózd, Györik 
Olga Győr, Baráth Linus Boba, Bolla Dénes

leánya Gérce. Széles Ferenc Csánig. Szmo- 
dics Sándor Sand, Kovícs Hona Mihályi, 
Karner Lujza Szombathely, Szmodics János 
Sand, Bóka Juliska Tényófalu, Pócza Irén 
Pápa, Bors József Csót, Káldv Erzsébet 
Rábcakapi, Andorka Árpád Rápcekani, N3gy 
Kálmán Sopron, Lukács Istvánná Lovász- 
patona, Balassa Lidia Vönöck, Kriska Irén 
Budapest. Tóth Ida Dabrony, Tóth Vince 
Nádasd. Széles Lidiké Csánig, Baráth Jó
zsef Sopron. Schmikl Teréz Lajoskomárom, 
özv. Király Ferencné Berekfompaháza. Bolla 
Idus Nagyköcsk, Mosberger Simon Lajos
komárom, Baráth Sándor Alaószakony, 
Károlyi Borbála Nádasd, ifj. Kercsmár 
Lajos Hegvháíhodász, Vida Lajos Nagy- 
simonyi, Dobri Sándor Iharos; stb., stb.

Összesen beérkezett 163 pályázat.
A felvetett kérdésekre a megfelelő 

szentírásbeli helyek a következők:
1. János evang. 5.39. 2. Ap. cselek. 10. 

34— 35 3. I. Korinth, lev. 3 . 11. 4. Római lev. 
3.28. 5. I. Korinth, lev. 8.6. és 12.27. 6. 
Máté evang. 4 . 10. 7. a) I. Timóth. lev. 2 . 5 . 
b) Jáno3 evang. 16 23 8. Máté evang. 6 . «. 
9. 1. Korinth, lev. 1 4 .19. 10. Márk. evang. 
2.7 11. Máté evang. 2 6 .20—28. 12. a) Zsi
dókhoz irt lev. 9 . 28. és 1 0 .11. b) 49. zsol
tár 8 vers.

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyü’ésen a választó- 
jogi törvényjavaslat tárgyalása során Grie- 
ger Miklós és Apponyi Albert gróf a tit
kosság mellett nyilatkoztak.

Karcag díszpolgárává választotta Beth
lent és Rakovszky belügyminisztert. A dísz
okleveleket nagy ünnepség keretében ad
ták át vasárnap a minisztereknek Karca
gon, mely alkatommal Bethlen miniszter- 
elnök nagy beszédet mondott.

Ugyancsak nagy beszédet mondott leg
utóbb Bethlen Budapesten a községi part 
tisztelgése alkalmából, melyben alkotó 
munkát sürget, hátiérbe szorítani kívánja 
a gyűlölködést, hogy újból a szeretet szava 
parancsoljon. A harmadik cél — úgymond 
— az, hogy a közéletben mindenkit asze
rint becsüljenek meg, amennyit a közre ér, 
nem pedig aszerint, hogy milyen társa
dalmi osztályhoz, foglalkozáshoz vagy fe- 
lekezethez tartozik.

A bolgár cár a halálos Ítéletek aláírá
sát megtagadta.

A román szenátusban durván támad
ták az erdélyi magyarságot.

A szerbek valamennyi Rád cspárti kép
viselő mandátumát hitelesítik.

A Rajnavidék millenáris kiállítását 
ünnepi keretek között nyitották meg.

Olaszország újból erős támadást intéz 
a szabadkőmívesek ellen.

Az uj német elnök, Hindenburg előtt 
a küldöttségek egesz serege tisztelgett.

Az orosz-japán szerződést 1 okióban 
aláírtak. A szerződés érteimében Sakhalin 
szigetét átadták Szovjet Oroszországnak.

Egyiptom főbiztosa Sir George Lloyd 
lelt.

Marokkóban a franciák és spanyolok 
együttesen Uptek fel a felkelők ellen.

Moszkvában az ülésező kommunista 
kongresszus elnökévé Trockijt választották 
meg.______________________

Varrni tudó urilány gyerek mellé vagy 
házikisasszonynak ajánlkozik feltétlenül úri 
családhoz. Cím a kiadóhivatalban. 2 - 2
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A m in d e n n a p i életből.
Hadirokkantak és hadiözve

gyek figyelmébe. A nem hivatá
sos állományiéi származó hadirok
kantak, akiknek keresetképessége le
galább 25 százalékkal, de 50 száza
lékon alul maradó mértékben csökkent 
és akiknek állapota végleg kialakult, 
továbbá bármely hadiözvegy az őt 
megillető rokkant, illetve özvegyi já
radék és a nevelési pótlék megváltását 
kétheti. A megváltás összege a jára
dék és nevelési pótlék évi együttes 
Összegének háromszorosa. Az a hadi
rokkant és hadiözvegy, akinek illet
ményeit így megváltották, űjabb járu
lékot többé semmi címen sem kaphat.

Huspácolás csalánnal. Egy né 
met háziasszony írja le egyik német 
lapban a csalánnal való besőzásról 
a következőket: Ha nyáron kellett 
sertést ölnöm, akkor a nagymennyi
ségű hús eltartása mindig nagy gon
dot okozott; mert a nagy melegben 
a hordóban levő besózott hús sokkai 
kevesebb ideig állt el, mint télen. 
Ekkor a hentesmesterem azt taná
csolta nekem, hogy a frissen be3Ózott 
husrétegek közé frissen vágott csalánt 
tegyek, azután szintén csalánt a hor
dóban levő legfelső husrétegre. így 
a húst egészen bizonyosan 4 —6 hétig 
hagyhattam a hordóban s ez idő vé
gén a bus leve ép olyan kifogástalan 
és ízletes volt, mint az első napon.

H A R A N G S Z Ó .

Exaudi.
Ev. fán. 15.26-16.4.

„Serkenj fel északi szél, jöjj el déli szél, 
fújj az én kertemben " Jövel Szentlélek ta
vasza, ébressz új tenyészetet az egyház 
veteményes kertjében, családi életünkben és 
szivünk melegágyában, hogy az Úr dicső
ségére illatozzanak annak virágai. így imád
kozunk különösen ma, ezen Áldozócsütörtök 
és Pünkösd közé eső vasárnapon, amikor is 
a vigasztaló léleknek eljövetelével, rajtunk 
a sor most, hogy a Szentlélek megsegítő 
ereje által bizonyságot tegyünk életünk
kel a Krisztusról Erre int a mai vasárnapi 
evangéliom.

Kapi püspök a pécsi egyetemért.
Köztudomású dolog, hogy a takarékossági 
bizottság közelebbről két vidéki egyetem
nek, a szegedinek és a pécnnek a „leépí
tését* hozta javaslatba. Kapi Béla dunán
túli püspök táviratban fordult a kormány
hoz s kérte a pécsi egyetemnek a fenn
tartását.

A svéd király fivére Budapesten. 
Bernadetté Oszkár királyi herceg, a svéd 
király fivére, felesége és két leánya kísé
retében Budapesten részt vettek az elmúlt

héten a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
világbizottsági ülésén.

Nagymegyeri vitéz Raics Károly tá
bornokot, akit a Harangszó olvasóközönsége 
evangéliomi hittel ékes írásairól jól ismer, 
a kormányzó legutóbb altábornaggyá lép
tette elő és a magyar kir honvédség fel
állítása és fejlesztése, nemkülönben az 
országos testnevelési törvény kiadása körül 
teljesített kiválóan értékes szolgálata jutal
mául a II. osztályú katonai érdemkereszítel 
tüntette ki. Ez alkalommal Székesfehérvár 
városa meleg ünnepeltetésben részesítette 
a vitéz altábornagyot. Az ünnepeltetésből 
kivette részét a helyi gyülekezet is, amely 
Gáncs Aladár vezetésével küldöttségüeg 
üdvözölte a székesfehérvári egyháznak ezt 
a buzgó katonatagját.

Bélák Lajos temetése. Óriási részvét 
mellett temették el Pápán Bélák Lajos ny. 
főbírót, a veszprémi egyházmegye felügye
lőjét az evang. templomból. Az egyházi 
szertartást Takács Elek esperes végezte, 
Mesterházy László és dr. Mohácsi Lajos 
lelkészek közreműködésével. Az esperes 
beszéde, melyben Bélák Lajos közéleti te
vékenységét méltatta mély hatást tett a 
gyászoló közönségre, akiknek sorában ott 
volt a vármegye küldöttsége, a járási jegy
zői kar, tisztikara, a róm. kathoiikus, a re
formátus egyház, a város, a honvéd tiszti
kar stb. A sírnál dr. Mohácsi Lajos az 
egyházmegyei lelkészikar, Mihályi Sándor 
gazdasági felügyelő a gyülekezetek fe.ügye- 
lőikara, Szutter Dániel a tanítóikar, Mes
terházy László a pápai gyülekezet nevében 
búcsúztatták el a megboldogultat, Végül 
Takács Etek esperes megáldotta a hamva
kat és elbocsátották azokat utolsó útjukra.

Bélák Lajos ároni-család sarja. Édes
atyja Vanvolán vo't lelkész. Hitvese, szül. 
Szarvasi óizella, Szarvasi Sámuel volt la- 
joskomáromi lelkész leánya. Bélák Lajos 
leánya pedig néhai Dubovay Gézának, volt 
bezii lelkésznek az özvegye.

A jó Istennek megtartó kegyelme legyen 
a mélyen sújtott ároni ház gyászbaborult 
tagjain; az elhunytnak pedig emléke örökké 
áldott.

Püspöki egyházlátogatás Csanád- 
albertin. Május 6. és 7. napjain dr. Raffay 
Sándor bányakerületi püspök egyházláto
gatást végzett ezen egyházközségben. Kísé
retében voltak Bezzegh Samu püspöki tit
kár, Saguly János csanád csongrádi esperes, 
Komlovszky Ferenc ambrózfalvi lelkész, 
Benkóczi Dániel piívarosi segédlelkész. A 
püspököt és kíséretét 15 tagú bandérium 
kisérte Pitvarosról Csanádalbertibe. Az 
egyházi épületek előtt felállított diadal
kapunál a község nevében Szadomérszky 
Gyu'a községi jegyző fogadta, a hajadonok 
nevében Hudák Anna hajadon, aki remek 
csokrot nyújtott át a püspöknek. A temp
lomajtóban egy leány szavalata után a 
helybeli helyettes lelkész üdvözölte, mire 
a püspök kíséretével együtt bevonult a 
templomba. A lutheri „Erős váruk' ének 
elhangzása után a püspök az oltár előtt 
imát mondott és áldást osztott. Ezután a 
püspök az iskolákat látogatta meg, majd 
a tisztelgéseket fogadta. Ebédre a püspököt 
és kíséretét Konczos Márton községi biró 
látta vendégül. Délután presbyterl előkészítő 
gyűlés volt az egyik tanteremben. Másnap 
reggel ünnepi istentisztelet volt, amelyen 
Bezzegh Samu püspöki titkár liturgizált. 
A helybeli helyettes lelkész prédikációja 
után a püspök az oltár előtt imát mondott 
és áldást osztott. Az istentiszteleten a pit- 
varosi énekkar is közreműködött. Az isten

tisztelet után a templomban közgyűlés 
tartatott, amelyen a világi hatóság részéről 
megjelent dr. Páll Endre járási szoigabiró 
is. Közebéd után a püspök egyes híveknél 
tett látogatást. Úgy az egv házközség, vala
mint a politikai község is, sőt az egész 
közönség nagy tisztelettel és szívélyes sze
retettel fogadta és látta vendégül föpászto- 
rát, aki meeelégedéssal és jó emlékekkel 
távozhatott Csanádalberti egyházközségből.

Felügyelő beiktatás. Az ostffyasszony- 
fai gyülekezet május 10-én iktatta hivata
lába felügyelőjét, dr. Ostffy Lajos nyug. 
főispánt.

Az evangélikus egyházért. Glück Fri
gyes a budapesti Pannónia szálloda tulaj
donosa a domonyi evang. egyháznak mai 
értékben egy milliárdnál nagyobb értékű 
összeget adományozott.

Zsilinszky Endre előadása. Az evan
gélikus ifjúság Luther Márton köre újból 
gazdag tartalmú kulturestét rendezett Bu
dapesten. Az estét a zenekar vezette be, 
melyet ifj. Hegedűs István vezényleti.

Dr. Böhm Dezső a Veres Pálné leány- 
liceum igazgatójának üdvözlő szavai után 
Mikolik Lenke szép éneke és Ádám Vilma 
hatásos szavalata ragadták magukkal a 
hallgatóságot. Kappel Károly művészi he
gedű-, Huray Manyi lebilincselő zongora- 
játéka után Zsilinszky Endre nemzetgyű
lési képviselő tartott előadást, melyet több
ször szakította meg a tetszés zaja. Zsilin
szky előadásában leszögezte a tényt: „A 
protestantizmus az örök keresztyénség egy 
történelmi formája, amelyre az emberiség
nek és a nemzetnek egyaránt szüksége van."

Ezután egy szinjáiek következett, amely
ben Rásó Márta, Krepuska Zsazsa és 
Lorsch Lajos szerepeltek s nyújtottak ki
váló alakításokat.

Doktorrá avatás. Wölfel Gyula somogy- 
döröcskei ev. lelkészt f. hó 13 án avatták 
a pécsi Erzsébet-Tudomány-Egyetemen, 
vizsgáinak sikeres letétele után, államtudo
mányi doktorrá.

Bach orgona-koncert. Budapesten a 
Deáktéri templomban Zalánffy Aladár or- 
gonarnüvész Bach-koncertet rendezett.

A budai Mária-Dorottya jótékony nő
egyesület május 16 án tartotta közgyűlését.

Miskolcz. Az egyház dr. Henzelmann 
Aladár egyetemi magántanárt és Kimer 
Dezső föreáliskolai igazgatót presbiterekké 
választotta.

Abaujszántó. Az egyház vezetősége 
elhatározta, hogy minden második hónapban 
Hernádbüdön és Boldogkőújfaluban, hol az 
evang. hívek száma 60, ill. 30, az ottani 
református temp.ómban evangélikus isten
tiszteletet tart.

Diósgyőr elhatározta az új dunántúli 
énekkönyvnek a bevezetését. A konfirmáció 
ünnepét Pünkösd második ünnepén tartja.

A gyámintézet köréből. A körmendi 
összgyuiekezetben gyámintézeti gyűjtés cí
mén összesen befolyt 1,463.250 K. Az elért 
eredmény úgy a körmendi lelkészi karnak, 
mint az anyagyülekezeti és a fiiiabeli taní
tóknak a buzgóságát dicséri.

Felügyelő beiktatás. Tápiószentmár- 
tonban május 10-én iktatta be Terényi 
Janos lelkész Szentkirályi Albert földbirto- 
Kost szép ünnepség keretében díszes fel
ügyelői székébe.

Új egyházi lap. A budapesti deák-téri 
egyház az ősszel egy új ev. lapot indít. 
A lap fenntartási céljaira már most kultu
rális, estélyeket rendez.

Új szórvány. Nagykátán egy új evang. 
szórványközpontot szerveztek meg. Az ala-
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kuló ünnepen dr. Szlávik Mátyás nyug. 
Iheol. tanár előadást tartott és a délelőtti 
istentiszteleten az Istennek lélekben és 
igazságban való iniádásáról beszélt

Nagykátán ez alkalommal időzött Ravasz 
László ref. püspök is, ahol az evangélikusok 
testületileg üdvözölték. Ravasz püspök rend
kívül melegen fogadta az ev. küldöttséget. 
Ez alkalomból dr. Raflay Sándor bánya- 
kerületi püspököt táviratilag üdvözölték.

Luther-Szövetség megalakulása. Tör- 
teli Lajos ceglédi lelkész magvas megnyitó 
beszéde után Tápiószentmártonban meg
alakították a Luther-Szövetséget. Díszelnö
kévé Kubinyi Lajos földbirtokost válasz
tották meg, ki 200 éves értékes családi 
ereklyével, egy úrvacsorái készlettel aján
dékozta meg az egyházat.

Életmentő ev. elemista. Luksz János 
8 éves fiú a magyarbólyi gőzmalom mel
letti zsilipnél beleesett a mély vizbe. A 
parton levő nagyobb társai kétségbeesve 
látták a kis fiú vizbemerülését, de nem 
mertek segítségére menni. A véletlenül 
arra haladó Schiszler Konrád, a magyar
bólyi ev. elemi népiskola tanulója, látva 
a veszélyt, ruhástul azonnal a vizbe ugrott 
s élete kockáztatásával partra hozta az el- 
alélt kis fiút, akit sikerült nagynehezen 
életre kelteni s visszaadni kétségbeesett 
szüleinek.

Iskolalátogatás. Müller Róbert felső- 
nánai alesperes április végén iskolalátogató 
kőrútján meglátogatta a szekszárdi és pécsi 
elemi és középiskolákat, ahol a hitoktatás 
ügyét vizsgálta meg. Mindkét helyen meg
elégedését fejezte ki az elért eredmény 
fölött.

A Magyar Evangéliumi Missziói Szö
vetség áldozócsütörtökön a régi képviselő- 
ház üléstermében nagy missziói estélyt 
rendezett, amelyen a mai keresztyénseg 
legnagyobb alakja az összes keresztyén 
missziók központi állandó bizottságának 
elnöke Mott R. János dr. és a kínai keresz
tyén vezető emDerek egyik legkiválóbbika 
Koo T. Z. a pogány misszióról előadást 
tartottak.

Konfirmandusok kirándulása. Ma- 
gyarbóly és Ivándárda 24 konfirmandusa 
Borjádra rándult ki május 17-én az ottani 
konfirmandusok meglátogatására a hittest
véri kapcsolatok felébresztése és megerő
sítése céljából. Vértesi Zoltán lelkész ez 
alkalomból Borjádon ifjúsági istentisztele
tet tartott. Beszéltek még: Hatz Alexy és 
Wölfel tanítók.

Harangavatás. A pogányi leányegyház 
1863-ból való harangja folyó évi március 
13-án elnémult. A hívek elhatározták, hogy 
új harangot szereznek be. Az új 88 kg. 
súlyú harangot (8,136.000 K) április 26-án 
hozták be díszes bandérium mellett a köz
ségbe, hol is Spiszák Károly tanító mondott 
üdvözlő beszédet. A harangot május 3-án 
adta át magasztos rendeltetésének Schöll 
Lajos főesperes, Baldauf Gusztáv pécsúés 
Stráner Vilmos kaposszekcsői lelkész köz
reműködésével. Az új harangot elsőben is 
a háborúban elesett hősölt emlékére szó
laltatták meg.

A Magyar Plakát-Misszió első plakátja 
450 hirdetóoszlopon és táblán jelent meg. 
Nagy betűk kérdezték a járókelőktől: .Hol 
töltőd az örökkévalóságot ?“ Alatta kisebb 
betűkkel állott az evangélium felelete: .Úgy 
szerelte az Isten a világot. . . '  (Ján. 3 :1 6 ) 
Az ugyanezen szöveggel a villamoskocsikra 
szánt 500 kisebb plakátot pénz hiánya miatt 
eddig nem függeszthette ki a Misszió. I1/* 
millió korona kell hozzá, ki segít össze
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gyűjteni ? A plakátokból egyébként a Misz- 
szió eladásra is készített: a nagyobb ára 
tagoknak 1200, másoknak 2400, a kisebbé 
400 és 800 K, ezenfelül a csomagolás és 
portó. Terjesszük városon és falun! — 
A napilapok közül az „Az Újság“ közölt 
eddig egy beszélgetést a Misszió titkárával, 
jóindulattal emlékezve meg a nagyjővőjű 
mozgalomról.

KÜ L F Ö L D I  HÍREK.
Prekmurje. A vendvidéki esperesség 

rendes tavaszi értekezletét, papi gyónással 
kapcsolatban, május 27-én tartja.

Bodóhegy. Az 1924. év folyamán szü
letett 83, meghalt 49, konfirmáltatott 55 
egyén, esküdött 34 pár.

Muraszombat. Perkics István helyébe 
Gomba Józsefet választotta meg Nemesd- 
ről a gyülekezet fögondnokának.

Németország. A német birodalmi szü
lök szövetsége Frankfurtban tartott kon
gresszusának gyümölcseként egy evangé
likus paedagógiai társaság van alakulóban, 
mely az evangélikus nevelés mélyítése és 
tudományos kifejtése körül akar tevékeny
kedni. Németország összes evangélikus 
paedagógusai máris bejelentették belépé
süket s így van rá kilátás, hogy az evan
gélikus nevelés ügye fellendülésnek indul.

A vallásos hangulatnak érdekes jelen
sége mutatkozott a német főiskolások El- 
berfelden tartott összejövetelén. Dr. Brunn- 
stad, az erlangeni egyetem tanára oly ér
telmű felolvasást tartott, hogy a most ural
kodó műveltség még a régi r«cionáíizmu3- 
nak maradványa s mint ilyen tulajdonké
pen vallásellenes. Más tanárok arról be
széltek, hogy most erős, meggyőződéses 
keresztyén jellemekre van szükség. Az ifjú
ság nemcsak hogy meghallgatta ezeket a 
fejtegetésekeket, ami még a háború előtt 
lehetetlen lett volna, de sőt magáévá tette 
a gondolatokat s kimondotta, hogy teljesen 
osztja azokat a nézeteket s azokhoz szabja 
életét.

A lakáshiány erkölcsi kárairól volt szó 
legutóbb egy berlini értekezleten s az egyik 
előadó kifejtette, mennyire káros a túl
zsúfol lakás a közerköicsre s felemlítette, 
hogy Bér inben 250 ezer ember van kár
hoztatva arra, hogy másokkal ossza meg 
otthonát s van olyan szoba, hol hatan is 
meg heten is egy-egy szobában laknak.

Úszó városokról beszél a német sta
tisztika, ha azokról a hajósokról beszél, 
akik a hajózható folyókon és csatornákon 
az országon belül te3z emlitéot. A rajna- 
tartományi csatornahálózaton 95 ezer hajóst 
számláltak, a szászországin 40 ezret és az 
Odera folyó hálózatán 10 ezret, tehát jog
gal beszélhetni úszó városokról.

Lengyelország. Már tettünk emlitést 
arról, hogy a lengyel kormány a Gnesen 
városában levő Bethesda evangélikus szel
lemű s diakonissák által vezetett kórházat 
le akarja foglalni. Nagycsütörtökön kar
hatalommal ei is vették azt. Rendőrök je
lentek meg a kórház előtt, lakatossal fel- 
záratták az ajtókat és birtokba vették a 
tisztán evangélikus szeretetadományokbó! 
épült és fenntartott kórházat. A diakonis- 
sakat pedig kitelték az uccára. így jár el 
a lengyel kormány az evangélikus egyház 
intézményeivel.

Amerika. Amerika az újságok hazája. 
A legújabb statisztika szerint Amerikában 
20 ezernél több újság jelenik meg s ezek 
közt 2000 napilap angol nyelven, több mint
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32 millió példányban. Az észak-amerikai 
egyesült államok az ujságpapiros 60%-át 
igénylik a világpiacot, ez annyit jelent, 
hogy minden egyes államDolgárra 25 kiló 
újságpapír jut évenldnt Washingtonban, a 
fővárosban minden emberre jut naponkint 
két ujságpéldány.

A berlini egyetem tanára dr. Richter 
Gyula, ki most előadásokat tartott Ame
rika nevezetesebb városaiban és egyete
mein, arról a benyomásról ad számot, hogy 
az amerikai közvélemény nagyot fordult. 
Általán az a nézet, hogy a Párizsban és 
környékén kötött béke sehogy sem felel 
meg a világ követelményeinek.

Palesztina. A Palesztinába folyton be
vándorló zsidók — számuk havonként 
majdnem 2000-re tehető — erősen mozog
nak. Vettek már ott földeket, alapítottak 
gyárakat, létesítettek 40 új falut és egy új 
várost Tell-Awiw névvel, amelynek ma már
24.000 lakosa van. Most nyilott meg a 
zsidó tudomány hajléka is Jeruzsálemben 
megnyitották a zsidó egyetemet zsidó tan
nyelvvel, zsidó tanárokkal és zsidó hallga
tókkal. De mindez még messze van attól, 
hogy Palesztinát zsidó országgá tegyék, 
hiszen annak lakossága még most is arabs 
mohamedán, mely szívósan ragaszkodik 
földjéhez és Ő3i jogaihoz.

ú j d o n s á g o k .
A pápa arcképét küldte Klebelsberg 

miniszternek és nejének. A Szentatya 
sajátkezűén a következő szöveget írta : 
„Szeretett gyermekeinknek, Klebelsberg 
grófnak és grófnénak a legszívesebben adjuk 
apostoli áldásunkat. — XI. Pius P. P.“

Lederer Gusztávot halálra ítélték. 
Lederer Gusztáv csendőrfőhadnagyot a had
bíróság lopás, csalás és orgyilkosság miatt 
kötéláltali halálra Ítélte. Lederer az Ítéletben 
megnyugodott.

Az új búza ára még hozzávetőlegesen 
sem alakult ki, bár már eladtak körülbelül 
2000 vagon új búzát — 350.000 koronás 
árban.

A belgrádi rendőrség nagyarányú kom
munista összeesküvést leplezett le, Pasits 
ellen is merényletet akartak elkövetni

Cseh erkölcs. Prágában 1925 márciusá
ban 1232 gyermek született. Ezek közül 
254 törvénytelen viszony gyümölcse. Cseh
országban tehát minden negyedik gyermek 
törvénytelen.

Erdélyben nem szabad Jókait ünne
pelni. A marosiudasi oláh szolgabíró az 
ottani magyarság által tervezett Jókai ünnep
ség megtartását nem engedélyezte.

Meghalt Bandholtz tábornok. Nevét 
azzal rette nevezetessé Magyarországon, 
hogy a budapesti nemzeti múzeumnak több 
műkincsét mentette meg az oláh megszállás 
idején, amikor egyedül lovagió korbácsával 
felfegyverkezve kikergette a múzeum épü
letéből az oláh katonáknak egyik fosztogató 
osztagát.

Tizenöt milliónál több tőkepénzes 
van Angliában. Runciman képviselő be
szédet mondott a polgári osztály jólétének 
fejlődéséről és bizonyiiékul megemlítette, 
hogy Angliáaan 1924. végén tizenöt millió
nál több embernek volt takarékpénztári 
betétje, folyószámlája és biztos jövedelme- 
zésü állami papírokba fektetett tökéja.

Ötezerhétszáz gyermeket öltek meg 
Amerikában egy év alatt az autók. Hi
vatalos statisztika szerint az autók az el-
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múlt évben az Egyesült-Államok területén
19.000 embert öltek meg, 450.000-et pedig 
megsebesítettek. A «halottak között 5700 
gyermek volt.

Kínai banditák elégettek és agyon
köveztek száz embert. Egy kinai rabló
banda elégette és agyonkövezte Tsu Ling 
Cnung falu 100 lakosat. A banditák 100 
embert összefogtak és egy barlangba terel
ték őket. A barlang e é nagymennyiségű 
fát hordtak össze és ezt meggyújtották. 
A szerencsétlen emberek közül páran ki
szöktek a barlangból, ezeket agyonkövezték.

Egy amerikai zarándokokkal megra
kott autó, amint Firenze irányában elhagyta 
Arkurzót, az utkere3ztezésnél összeütközött 
egy német zarándokokkal telt autóval. Az 
ö8szeü!közés oly heves volt, hogy a német 
autóban két német zarándok azonnal meg
halt és többen súlyosan megsebesültek.

Május 30-án 100 millió koronát sorsol 
ki Herczeg Fererc képes irodalmi hetilapja, 
az Uj Idők, fennállásának 30. évfordu ója 
alkalmából olvasói között. Az Uj Idők 20. 
számában folytatódnak Csathó Kálmánt es 
Ludwig Wolff érdekes regényei. Közli a lap 
azonkívül Bónyi Adorján, Nadányi Zoltán 
és Kertész Mihály elbeszéléseit, Rákosi 
Jenő és Hellebrant Elena cikkeit, Kosáryné 
Réz Lola és Juhász Gyula verseit, számos 
művészi és időszerű képet és a lap rendkívül 
népszerű rovatait, a szerkesztői üzeneteket 
és a szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési 
ára negyedévre 80.000 korona. Mutatvány
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal 
Budapest VL, Andrássy-út 16.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujsag. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona. ,

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
— A számok ezreket értékelnek. — 

Kovács István Hegyháthodász 4, Szép G. 
Rábaszentmihály 8 Kovács Antal Bodmer 
4, Gomber István Tab 3, özv. Miovac Gy.- 
né Kaposvár 4, Zalameggyesről: Ev. fiok- 
egyház 50, O/adi Sámuel 20, Ovádi Lajos 
20, Tétről: Simon Pál 4. Horváth János 4, 
lfj. egvlet Csönge 100, Maries Lajos Mi
hályi 6, Ferenczy Zoigmond Dabrony 16, 
Győrből: Kövecses Jáaos 8, Haás Géza 
4, Blickle Sándor Körmend 4, Mód Aladár 
Nagysimonyi 4, Vadász Edéné Marcaltö 4, 
Reinhardt Julia Nagybajom 4, Róth Mihály 
Bana 2, Sárvárról: Király Erzsi 10, Tamas 
Károly 4, özv. Révész Sándorné Pécel 50, 
Szombathelyről: özv. Nagy Ferencné 50, 
Balázs Lajos 10, özv. Binder Adolfné Fei- 
csut 36, Stolár Gyula Békéscsaba 16, Szabó 
Mihály Tamási 4, Zámoiyi József Moson 4, 
Zalaistvándról: Tibola István 4, Kovács 
Károly 1, Mészáros István Pokafa 1, dr. 
Polonyi Béla Várpalota 5, Németh G.-né 
Bezi 25, Takáts József Feisöpaty 14, özv. 
Döncz Dénesné Beled 3, Kovács János 
Szany 8, Kapitány Antalne Gyömrö 4, Gő- 
cze Vilmos Nagysitke 4, Keszöhidegkutról: 
Offert. 20, Peri János 4, Molnár Imre Dab- 
ronc 4, Győri litván Tárnokréti 10, Gyé
kényesről : Horváth Lajos 25, Péter Gy. 8, 
Korcsmár Jánosné 8, Reizinger Keresztély 
Lajoskomárom 4, Budapestről: Guóth Emii

192$. május 24.

100, özv. Ráth Arnoldné 14, Molnár Sán
dor New-Brunswick 140, Leányegyház Duka 
50, Kocsis Sándorné Veszprém 4, Hurta 
Mária Mezőberény 8, Kapuvárról: Németh 
Lajos 10, Gáncs Gyula 10, Csákvárról: ifj. 
Benedek István 5, Dornyi Sándor 5, Ev. 
egyház Hódmezővásárhely 100, Szombat
helyről : Somogyi Kálmán 4, Szekeres Ju’ia 
4, Vitális Károly 24, Kovács István 10, dr. 
Zauner Róbert Veszprém 14, Bárki F.-né 
Acsád 8, Sopronból: Busznyák István 14, 
Lauff Géza 4, özv. Zsitkovszky Istvánné 4, 
Bóka Károly 4, Fuchs Pál Barcs 18, Ko
vács Imre Marcali 14, Weitzl János Egy
házbér 4, Kovács Sámueiné Miskolc 10, 
Kovács Ilona Bánszállás 10, Celldömölkről: 
Ev. egyház 210, Molnár József 4, Bércé 
Lajos 5, Pető Imre 4, Kovács Sándor Ma- 
gyarkeresztúr 40, Ev. egyház Ménfő 30, 
özv. Csajbók Mártonná Vásárosmiske 18, 
Freyler Ede Kőszeg 18, Kovács János Szer- 
gény 4, Papáról: Horváth János 3, László 
István 4, Ev. egyház 67.550, Sziller Józsa 
Pécs 4, Győrből: Kozma Kálmán 4, Má
tyás David 4. Csermák Gusztáv 100, Nagy 
Sándor Moson 18, Mesteiházy Sándor Mes
terháza 4, Némeih István Nagysimonyi 2, 
Kovács Ferencné Ászár 4, lfj. egylet Sze- 
petnek 100, Budapestről: Bartos Antalné 
20, dr. Scholtz Oszkár 4, dr. Molnár Gy.
4, Kaima P<d 8, özv. Takács Jánosné Me
gyesalja 18, Kovács Páiné Diósgyörvasgyár
5, Lébényből: Tóth József 5, Németh Mi
hály 5, Győri Pál 5, Tóth József 3. Kovács 
Kálmán 5, Oriinagyarósdról: Offert. 113, 
Bachat István 3, Leányegyház Nográd 32, 
Lucsán Márton Csornád 10, Farádröl: Hor
váth Elek 4, Szilvási Kannán 4, Juszt Jó
zsa Felsőpetény 4, Deés Kálmán Vác 8, 
Evang. egyház Mórichid* 49, Boros N.-né 
Acsád 10, Tomjanovics Jánosné Magyar
óvár 4, Stark József Ózd 4, Marschalkó 
Béla Budafok 18, özv. Nemeth lmréne Irsa- 
újfalu 10, Bothár Gusztáv Sárvár 4, P. Nagy 
Gusztáv Tok^j 4, Hütter Károlyné Kispest

4, Király Józsefné Farád 5, Tétről: Szép 
András 10, Újvári József 4, Nagy Lajosné 
Rákospalota 4 ezer K.

fe le lő i szerkesztő é l kledé: CZIPOTT GÉZA 
Saeetgottkárd, T ú r á m  egye. 

Sierkesztót&rs: NÉMETH KABOLY. 
Késlratokat nem adunk viasza.

Egy megszállott területről való, teljesen 
árva és szegénysorsu theol. hallgató a 
nyári szünidőre mint nevelő vagy correpe- 
titor, esetleg gazdaság körüli munkával el
helyezkedést keres, amelynek hijján nincs, 
hova fejét lehajtsa. Kérdezősködesek, aján
latok az evang. theol. fakultás dékánjához 
Sapron intézhetők. 1—5
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

A kőszegi leánynevelő-intézet igazgató
sága felkéri az érdeklődőket, hogy a jövő 
évi felvételre szóló folyamodványokat leg
később jún, hó 10-ig nyújtsák be, mivel 
helyszűke miatt kesöobi jelentkezések nem 
lesznek kedvezően eliítézhetők. 4 - 0

Gazdák figyelmébe!
Legújabb vívmány a kaszagyártás 
terén a »Páva Nemes-acél« véd

jegyű kasza
Egy próbarendelés mindenkit meg fog 
győzni e kaszák kiválóságáról. Jótállás 
minden d a rab ért; amennyiben meg 
nem felel, háromszori kikalapálás 

után is készségesen kicserélem.
Kapható kizárólag

SALBER KÁROLY kereskedésében 
Szentgotthárdon. jq—20

Konfirmációi és pünkösdi ajándék szeretteinknek!
*

Gyurátz Ferenc: 3—3

L E L K I  V E Z É R
cimü imádságoskönyv új, X-ik kiadás.

Ára egész vászonkötésben 8 K alapár, 7000 szorzószámmal.

Kapható K IS T I VADAR könyvkeresk. PÁPA.

S. Kováts Menyhért
orgonaépítömester Veszprémben,

kit annak idején Istenben boldogult 
Gyurátz Ferenc püspök is ajánlott 
gyülekezeteink pártfogásába. Elvállal: 
ORGONA-átalakítást, javítást, hango
lást, HARMONIUM-javitást, hango
lást, mérsékelt árak mellett az ország 

bármely részében. 2

Nyomatott W ellisch Béla villam&zemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laf tulajdonos:
i  nonAoiáll Luther-SzöTetseo
Az Omzígo» I iU t h e r -S z Ö T e t

tég inratn lu . layjji.

Kéclrctok, előfizetési elljek 
ón reklamációk a 

HARANGSZO szorkesztő- 
kladöhiv italának 

Bzantgotthárdra (Vaivra.) 
küldendők. 

Klőftzetést elfogad 
minden «Tang, leikőta 

4c tanító.
HiilJelisU minden vasárnap

É s  m ik o r  a p ü n k ö s d  n a p ja  eljö tt, 
m in d n y á ja n  e g y a k a ra tta l e g y ü tt valánale.

Szerkesztő Madókiv&tal:

SZENTOOTTHÁRD.
VMvármcgye.

A „HABAnSSZd«
előfizetési ira : a második 
negyedévre 18.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Lather-HaSvetégl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába egész érre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a U. negyedre 20.000 K.

A .Harangszó* terjeicté- 
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híreink 

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Pünkösdi köszöntés.
Méltányolva azt a fontos szere

pet, amelyet a Harangszó evang. 
népünk lelkének gondozásában be
tölt, a Harangszó igen tisztelt szer
kesztőjének óhajára örömmel raga
dom meg az alkalmat, hogy a Ha
rangszóval küldjék pünkösdi kö
szöntést azoknak a híveinknek, akik
nek szivéhez a Harangszó hangja 
utat talál.

Akik e lap hasábjait vasárnap- 
ről-vasárnapra olvassák, nem is
meretlen azok előtt az a válságos 
helyzet, amelybe korunkban a ke- 
resztvénség és vele evangélikus 
egyházunk is jutott. De époly két
ségtelen tényként állapítható meg 
részükről az is, hogy tavaszi fuva- 
lom lengi át a lelkek világát, hogy

Nem tagadom, a pünkösdi ün
nepek közeledtekor még kevéshbé 
tudom elhinni, hogy Nemzetünk és 
Vallásunk pusztulásra lenne szánva.

Talán az az irópapir is ezt pa
rancsolja, melyet betűimmel szán- 
togatok. Nagyatyám, Székács Jó
zsef szuperintendens hagyatékából 
való. Néhány felesleges, üres lapja 
olyan okmányoknak, melyek ma 
m ár a Luther-Múzeumban vannak. 
Abból az évtizedből származik, mi
kor Pest 1838-ban az árvíz áldo
zata lett s Székács híres „árvízi 
beszédét“ tartotta.

Beszéde végén ostorozza a két- 
ségbéesőket és a gyávákat az Is
tenben való bizodalomra buzdítva, 
így végzi: „ Vagyont veszíténk, hitet 
találtunk és vallást. Megismertük 
Istenünket, anyagi jólétünk rom

örvendetes lelki ébredés van folya
matban, amely már túl jutott a kez
det állapotán.

Ez a Szentlélek müve, amely él 
és hat ma is. Hatásának két esz
köze a pünkösdi történet és a mai 
tapasztalás szerint i s : a szó és a 
tett. Az ige, az annak nyomán fa
kadt hit s a belőle sarjadt evan
géliumi élet ténye.

Azzal a pünkösdi kívánsággal 
köszöntőm a Harangszó olvasótá
borát, hogy legyen pünkösdi gyü
lekezetté, amelyen és amely által 
véghezviszi a Szentlélek a pünkösdi 
csodát, munkálja a lelkek ébredé
sét az egyház javára, az egyesek 
üdvére és Isten dicsőségére.

Báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő.

jain szellemi jólétre tevénk szert 
s amennyivel múlja felül a szellem 
az anyagot, annyival múlja felül 
nyereségünk az Ínséget. Vesztesé
günk nagy, nyereségünk nagyobb. 
Amen!“

Hogy ennek — a Rómabeliek- 
hez intézett levél 5. rész, 3—5. ver
sére alapított — szónoklatnak ha
tása akkor minő hatalmas volt, 
nemcsak azzal indokolom, hogy a 
Pesti Jótékony Nőegyesület azon
nal elkérte beszédét s nemes céljai 
(az árvízkárosultak felsegítése) ja 
vára nagy haszonnal kiadta s egyik 
legnagyobb akkori írónk, Toldy 
Ferenc, csupa lelkesedésből maga 
végezte a korrektúrát, — hanem 
azzal is, hogy Székács József szó
noki híre ezután a beszéd után 
kelt szárnyra szerte az országban.

1838-ban óriási, kimondhatatlan 
volt az a veszteség, melyet Isten
ben boldogult elődeink elszenvedni 
kénytelenek voltak, — de mégis 
„akkor nagy hirtelenséggel lön az 
égből, mintegy sebesen zúgó szél
nek zendülése, mely eltelé az egész 
házat, amelyben ülnek vala és lá- 
tának kettős tüzes nyelveket: és 
ide mindenikre azok közül.“

Hát ők, az 1838. évi árvízkor 
mindenüket elvesztett, poraikban is 
áldottak, vájjon összekulcsolták 
kezüket és tehetetlen gyávasággal 
várták a halált? Avagy megihletve 
a tüzes nyelvek egész valójukat 
megnemesítő erejétől: tettre indul
tak a gyötrő kínok irtóztató órái
ban is?

Akkor más volt az a bizonyos 
világnézet!

A régi dicsők nem hiénák mód
jára leselkedtek a prédára, nem a 
„művelt nyugat“ erényei hűtötték 
ki minden nemesebb érzésüket, 
nem „építő munkáról“ beszéltek, — 
és nem ön-menekvésüket iparkod
tak biztosítani, mások pusztulása 
árán, a jeges árvíz és a fulladást 
okozó hullámok elől.

Ők valóban új várost, új hazát, 
új, boldog jövőt alkottak. Pedig 
nem is mentőcsónakok ezreinek 
tulajdonában voltak, hanem legel
sősorban a szilárd erkölcs márvány
alapja, az önzetlen, tiszta ember
szeretet s a messzire világító hon
szerelem biztos fénye adott nekik 
irányt, erőt.

Ma, majdnem száz esztendő múl
tán várjuk-e ilyen rendületlen bi
zalommal a „tüzes nyelvek“ sebe
sen zíigó szélhez hasonló zendülé
sét? Ma, mikor ezerévesnél öre
gebb dicső nemzeti történelmünk 
s négyszázadosnál hosszabb egy
házi múltúnk egész üdvössége fo
rog kockán: lehet-e, szabad-e, s

T üzes n ye lv ek .
I r ta : Dr. Győry Loránd nyug. miniszter.

Viseljük szívünkön a Harangszó ügyét!
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hozzánk, evangélikus magyarokhoz 
gondolatnak is nem szégyenteljes 
volna-e: csüggedésre gondolnunk ?

Mint 1838-ban Wesselényi, mi is, 
valamennyien oda kell hogy álljunk 
a jeges ár pusztítása, az erkölcs
telenség romboló hatalma elé s 
parancsolnunk kell ennek a rém
nek ! Mint a Pesti Jótékony Nő
egyesület egykori áldott szívű asz- 
szonyai, a mi asszonyaink és leá
nyaink is legyenek örök hála és 
dicsőség tárgyai, ha a kunyhótól 
a palotákig az a nemes tűz gyújtja 
lángra leikeiket, mely legutóbb is 
oly hatalmas erőt tanúsított a 
„Magyar Hiszekegy“ költőjének, 
Papp-Vári Elemérnének, a buda
pesti temetőben felavatott síremlék 
előtt.

Ennek a szoborcsoportnak meg- 
rázóan szép alakjai örök intelem, 
kiolthatatlan parancs legyenek a 
jövő nemzedék nevelésére. Meleg, 
okos szeretet. Jóságos, bölcs tanács 
béketűrésre, odaadásra, egymás 
gyámlolítására. Hűséges védelem 
a csapások megelőzésére. Kitartás 
a veszedelmek vad viharában. In
telem az egyszerűség követésére. 
A hazai gyolcs, az egyszerű szőt
tes hálás megbecsülése és hadüze
net a becstelen divat szemérmetlen 
őrjöngésének.

Azt a szobrot, mely férfinak és 
nőnek egyaránt parancs, mert nem 
írott rendelet, de hálás lelkek egybe
olvadása em elte: koszorúval, her
vadhatatlan virággal fogja övezni 
minden kor, — boldog könny ön-

Kárpáti fenyőből. . .
Kárpáti fenyőből legyen a koporsóm, 
Felvidéki lányok szőjjék szemfedőmet! 
Havasi rózsákból fonják koszorúmat, 
Erdély küldjön fejfát néma önzőmnek, 
Néma önzőmnek!

Búzatermő Bánát, Bácska drága földje 
Boruljon rám . . . mikor sírom behantolják! 
Hadd álmodjam szépet. . .  virrasszon fe 

lettem
A hajdani boldog, szabad Magyarország, 
Dicső Magyarország!

VÁLYI NAGY GÉZA.

flz Isten megfizet.
Irta: Mayer Pál. (5)

5. A bíró  úr.
— Nézze, kedves biró úr, szólt a jegyző 

az új bíróhoz, midőn az először falu há
zára jött — itt sok minden történik, amit 
mindenkinek nem szabad megtudni. Azért 
tartsa meg biró uram, hogy arról, ami a 
faluházán történik, senkinek egy mukkot

Pünkösd napján.
— 1925. —

Jövel Szentlélek! Zsolozsma, hozsánna 
Szóiét ma eléd is harangok zúgása.

Jövel Szentlélek1 Boldogabb, szebb élet 
Hajnalát hirdesd szerte minden népnek.

Jövel Szentlélek! Szeretet és béke 
Szálljon immár az emberek szivébe.

Jövel Szentlélek! Légy a mi vezérünk, 
Hogy új életnek küszöbéhez érjünk.

Jövel Szentlélek! Bilincseket törj szét 
S  töröld le árvák, elhagyottak könnyét.

Pünkösdi Lélek, szeretet szent lángja, 
Ma boldogságot árassz e világra.

S  ti emberek, kik a bún földjén éltek: 
Térjetek meg és egymást szeressétek!

HORVÁTH IMRE.

HARANQSZÓ.

tűzi minden időben. Vigyázzunk, 
hogy a mi sírunkat ne éles, ne hűlt 
porunkban is fájdalmat okozó kő
vel dobálja meg az utód!

Piros pünkösd napján tárjuk ki 
egész valónkat a „tüzes nyelvek“ 
gyógyító és még előttünk álló, de 
rendíthetetlen magyar és protestáns 
hittel megvívandó harcainkra sikert 
biztosító, megszentelő erejének.

S oly nehéz és oly elérhetetlen 
feladat ez?

Igazán n em !
Csak magunknak kell követnünk

se szól.
Ühüm, gondolta az új biró, az nem is 

olyan rossz dolog. S nem bántotta a lelke, 
midőn a titoktartást megígérte.

A hivatalos órákat egyébként, akár kel
lett, akár nem, olyan pontosan betartotta, 
mint a jegyző úr, s rövidesen a két községi 
férfiú a legszorosabb barátságot kötötte 
egymással.

Egy nap az öreg Kovács-Tót nagyon 
fájlalta a derekát. A reuma már régebb 
idő óta gyötörte kezét-lábát, most a dere
kába vágott. Nem is birt felkelni. A biró 
úrnak saját kezűleg kellett a cselédnek; az 
istállóban segíteni. Tagadhatatlan, hogy az 
öreg Tót, amióta a fia biró lett, sokat dol
gozott a birtokán, mert a biró inkább a 
faluházán lakott, mint otthon s nem épen 
fiatal tagjai meg is hűlhettek a sokszor 
esőben, sárban, hideg szélben végzett mezei 
munkálatok alkalmával, de másrészt a di
csőség neki is fejébe szállt, hogy biró fia 
van s az e feletti öröm nála is, mint a leg
több embernél, fokozottabb ivásban jutott 
kifejezésre.

Reggel, mikor felkelt s magára kapta a 
gúnyát, nem az imakönyvhöz nyúlt, hogy 
a jó Istennek az élvezett s érdemetlenül 
nyert jókért hálákat adjon s kérje atyai 
bölcs vezérlését a következő napra —

s a serdülő nemzedék élete törvé
nyévé kell tennünk a költő ezt az 
örökértékü igéjét:

„Földi ember kevéssel beéri, 
Vágyait ha kevesebbre méri.“

1925. május 31.

Más nyelveken.
I r ta : Dr. Scholtz Oszkár.

A keresztyénségnek egyetlen 
tagozatáról sem lehet azt mondani, 
hogy hívei mindig „mindnyájan 
egy akarattal együtt“ volnának.

Legkevésbbé állítható ez evan
gélikus egyházunkról, mely a kü
lönböző meggyőződéseket lutheri 
szilárdsággal, következetes, szinte 
dacos megállásokkal érvényesítő 
egyéni akarásoknak az egyháza.

E sajátos jellemvonásunkból pe
dig szomorúság, de sok áldás is 
fakad.

Szomorúság annyiban, hogy'íia- 
gyobb jelentőségű megmozdulása
ink is többnyire csak a szenvedélyes 
vitatkozásoknak viharzó tenyerén 
át juthatnak el a megvalósulások 
partjára; s ha még a személyi el
lentétek hullámai is feltornyosul
nak, ezeknek örvénylése sok küz
dőt elkedvetlenít s idő előtt félre
állít.

Áldás pedig annyiban, hogy a 
Szent Lélek zúgó szele sok vitor
lát duzzasztott fel s a hajósok 
helyes útirányát a véleményszabad
ság tiszta légköre biztosítja. A sok 
apró hajó célpontja pedig e g y : az

nem ! Az első a pálinkás üveg volt. Majd 
elvégezte a családdal a szokott naponkinti 
munkát az istállóban ló, tehén körül s mire 
virradt, télen 7 óra tájban, nyáron 4—5 
óra tájban már is ült a Kohn kocsmájában. 
Egyébként a vizet csak mosakodásra hasz
nálta, azt is ritkán. A sok elfogyasztott 
szesz azonban nem vér 8 ha az ember 
szervezetében megmozdul, bizony feszíti a 
véredényeket, nyomja, feszegeti az idegeket, 
izmokat s előállanak a tagokban a haso
gató fájdalmak. A levegő változása, a ned
ves, hűvös idő bizony csak közvetett elő
idézője az ú. n. meghűléses, reomatikus 
fájdalmaknak; a meghűlés a szervezetben 
lévő szeszt s egyéb a mértékletlen élet
módból származó kóranyagot bólygatja 
meg s készteti megmozdulásra, erjedésre 
s kész a fájdalom, a nyavalya, amit mér
tékletesen élő, szeszt kerülő ember nem 
ismer, bármennyire is fergeteges időjárás 
éri s ami ellen a doktor hiába rendel drága 
zsírokat s mindenféle szagos vagy szagta
lan eszenciákat, a fájdalom bent marad a 
beteg testben.

A gazda tehát feküdt. A biró úr nem 
ért rá a birtokát kezelni. Fáni a falu másik 
végén volt férjnél, a cseléd-munkában nincs 
köszönet s így a birtok értéke bizony csú
szott lefelé. Az öregnek az volt a terve,
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egyházszeretet négyszázéves oltára, 
melynek gyertyáit már a küzdő 
feleknek egymást kereső béke- 
jobbja gyújtja fel, hogy azután a 
sértett ambíciók földi salakjától 
megtisztult közkatonák serege a 
győztes vezérekkel egy sorban 
hajtson előtte térdet.

Azért tehát, hogy a pünkösdi 
egyakarat nálunk lassabban érlelő
dik meg, még csak lehangolódnunk 
sem szabad. Mert ha nem csak vall
juk, hanem hisszük is azt, hogy a 
mi egyházunk a Krisztus egyháza, 
úgy pünkösd hajnala a hódításnak, 
a terjeszkedésnek szent kezdőnapja 
reánk is felvirrad.

Csak legyünk mielőbb együtt, 
az ősi házban. Mert kicsiny haj
lékban is lehet nagy akarás: aka
rása az evangélium győzelmének; 
s földi lelkek felett is lehet égi 
győzelem: győzelme az igazi, Krisz
tust követő egyakaratnak.

Mihelyt meggyőzzük önmagun
kat arról, hogy győzelmünkhöz csak 
akarás kell, s hogy az egyakarás 
már biztos győzelem, az evangé
liumi életnek és hirdetésének egy
másba fonódó s ma még sokak előtt 
felhőkbe burkolt nagy kötelesség- 
halmaza hirtelen és sebesen zúgó 
szélként fog reánkszakadni.

S ha megtelünk mindnyájan 
Szent Lélekkel, megtanulunk majd 
más nyelveken szólni. Mert ma már 
ezekre a más nyelvekre van szük
ségünk.

Beszélünk mi sok nyelven, hir
detjük az igét magyarul, németül,

hogy a lovakat eladják s a birtokot ki
adják bérbe.

Egyelőre azonban erre nem került a 
sor. Az öreg reomája veszedelmessé kez
dett lenni. Mellére feküdt s megbénította 
a tüdők működését Az orvos jó erős bort, 
lehetőleg konyakot irt elő Itta is az öreg 
szorgalmasan. Egy kínos, álmatlan éjszaka 
után az öreg kapkodni kezdett. A hirtelen 
előhívott orvos tüdőér repedést állapított 
meg, az öreg Kovács-Tót megtért övéihez.

Halála után a birtok kétfelé ment s a 
fele birtok kezelése kisebb gonddal járt.

De a biró úr továbbra is híven tartotta 
be a hivatalos órákat.

Elég gyakoriak voltak a kiruccanások 
úri barátjával a szomszédba, sőt a harma
dik, negyedik határba is. Névnap, születés
nap, táncmulatság nélkülük a vidéken rit
kán esett meg. Utána zákányos fej, epés, 
ingerült, minden csekélységre felfortyanó 
viselkedés, nem egyszer tökrészeg állapot, 
sőt érzékeny kártyaveszteségek a mulato
zások rendes következményei voltak. Bir
tokát teljesen elhanyagolta.

A pörpatvar emiatt otthon napirenden 
volt. Felesége, szegény, a munkában majd 
megszakadt. Nőttek a gyermekek is. Volt 
két leánykájuk: Ilonka és Margit s egy 
fiúcska: Lajos.

Isten szava.
Egy-egy érzés 
Ha rezzen meg 
Finom héirján 
Kebelemnek:
Mintha távol 
Esti fátyol 
Leple alatt 
Egy kis harang 
Ha csendül meg, —
Mintha volna 
Áhítatra 
Hivó ünnep!

Valami szent,
Lágy sugallat,
Ami megszáll,
Ami meghat, —
5  az a ß  hallgat. . .

Csak a szívben 
Haílik halkan 
Valami nesz <
Égi hangon:
Ölelkeznek 
Isten s lélek —
5 kimondhatlan 
Amit együtt 
Ök beszélnek!

PETROVÍCS PÁL.
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tótul — — de mindenkihez a maga 
nyelvén szólni, mérnökhöz a mér
nök nyelvén, orvoshoz az orvos 
nyelvén, gazdához a gazda nyel
vén — — tudóshoz, tudatlanhoz, 
öreghez, gyermekhez, férfihez, nő
höz, mindenkihez azon a nyelven

— Ha Istene van, nézze legalább a gyer
mekeit, mert maholnap szégyenére rongyo
san fognak járni I

A biró úr azonban megszokta a falu
házán a rendes munkától irtózó életet. Be
vágta maga után az ajtót s ment.

A lejtőre jutott.
Egy gazda ember került eléje az úton.
— Biró uram, ha teheti, szépen kérem, 

segítsen rajtam.
— No, mi a baj, szógám?
— Kérem szépen, biró uram, tetszik 

tudni, hogy négy felnőtt gyermekem van. 
Gondoltam, elosztom közöttük kis vagyo
nomat, amig élek, nehogy halálom után 
hajba kapjanak egymással s ügyvéd hízzon 
verejtékes munkámon. Hát szükségem volna 
vagy 60ó forintra.

— Tyű, szógám, nagy pénz az 1 Oäzt 
mivel biztosítanád a pénzt, mert puffra 
nem adhatok. Van valami kunyhód, vagy 
földed ?

— Igenis, biró uram, van házam, meg 
14 hold földem.

A biró gondolkodott.
— Hát, tudod mit, én adok neked pénzt, 

amennyi köll. De a birtokodat nekem azért 
a pénzért 20 évre bérbeadód. 20 év múlva 
visszakapsz mindent s a pénzt nem kell 
visszafizetned. Jó lesz ?

szólni, amelyen beszivároghat az 
Ige az ő leikébe is, ez oly felada
tunk, mely ma még megoldatlan.

Bedig sokan vannak a mi kö
rünkben is párthusok és médek, 
elámiták és Pontusbeliek — kik 
szívük szerint ma még, vagy ma 
már csak azért nem igazán a mie
ink, — mert az Istennek nagysá
gos dolgait nem az ő nyelvükön 
szóljuk.

Micsoda erő sugárzanék ki a mi 
erőtlen, anyagi nyomorúságoktól, 
lelki depresszióktól sínylődő egy
házunkból, ha a Szent Lélek meg
adná nékünk, hogy más nyelveken 
szóljunk!

És megadhatja s meg is adja, 
ha hiszünk a mi Pünkösdünk el
jövetelében ; s ha meglátjuk végre 
azt, hogy az egyetemes papság 
lutheri igazsága aranyérc — olyan 
kincshalmaza a lelki energiáknak, 
mely ma még kiaknázatlan.

Legyünk tehát „egyakarattal 
együtt“ evangélikusok, hogy meg
telhessünk Szent Lélekkel s szól
hassuk az Istennek nagyságos dol
gait — más nyelveken.

Jövel Szentlélek!
Ap. csel. 2 . í r : „ .. .  ezt mondja 

az Isten, kitöltők az én tes
temből minden testre* . . .

Pünkösd ünnepének drága ajándé
kát akkor nyerjük el, ha nemcsak 
szájjal énekeljük: »Jövel Szentlélek 
Úristene. . . ,  hanem ha ez az ének

— Jó, biró uram, köszönöm a jóságát.
— Na hát, holnap reggel gyere be a 

faluházára, majd a jegyző úr írást csinál 
róla. Mert ilyesmit nem szabad írás nélkül 
csinálni.

Másnap reggel emberünk beállított a 
faluházára. A jegyző eléje tett egy írást — 
aláírta szó nélkül. Erre a biró kiolvasta a 
600 forintot s azt mondta, hogy most már 
minden rendben van.

Emberünk illedelmesen elköszönt s 
ment hazafelé.

A biró úr pedig a földeket jjjüvelés alá 
fogta.

Hanem az úri élet sokba került s a 
költségeket nem győzte a megnagyobbodott 
birtok se. Az adófelesleg sem akart elég 
lenni. v

Közben múlt az idő. A gyermekek nőt
tek. A lányok úri ruhában jártak, a fiú 
gimnáziumba járt. Segítettek ezek is a pénzt 
fogyasztani.

Lassanként letelt a 20 év is. A szegény 
Földi János már néhány éve minden áldott 
napot számon vett, oly nehezen várta a 
terminust, hogy bérbe adott vagyonát visz- 
szakaphissa. Napszámos munkával tengette 
20 évig az életét. Százszor megbánta már 
tettét. No de a jó Isten megsegítette. Ha 
szegényen is, de becsületesen hordta sorsát.

\
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szívünk legmélyéből imádságként, 
sóhajtásként és kiáltásként hangzik 
fel.

Ami az élet — a testben, az a 
Szentlélek — a keresztyén emberben. 
Nélküle nincs lelki élet, nincs igazi 
keresztyénség; nélküle csak halott, 
látszat szerinti és csak keresztlevél
lel igazolható keresztyénség lehetsé
ges, amelyben nincs meg az életnek 
tüze. A keresztlevél keresztyénség is 
ügy tűnik fel, mintha minden meg 
lenne benne, ami a keresztyénséghez 
tartozik, éppen úgy, mint a holttest
nél : minden tagja megvan, csak az 
élet hiányzik belőle, de ezzel azután 
— minden I Hogy értelmünkkel meg
tanulhatjuk és könyv nélkül tudhat
juk azt, hogy Krisztus megváltott 
minket — ez bizonyos, de a Szent
lélek megvilágosítása nélkül, ez az 
ismeret egészen hiábavaló, holt tudo
mány marad, amelyből a szívünk 
nem meríthet bizódalmat és továbbra 
is rettegve gondol: halálra és örök
kévalóságra! Bűnös voltunkról Szent
lélek nélkül is meggyőződhetünk, de 
ez is csak hideg, terméketlen meg
győződés le z, amelynek birtokában 
tovább járhatjuk a könnyelműség út
ját — éppen úgy, mint azelőtt! Lé
lek nélkül is imádkozhatsz, de nem 
lesz az öröm; tehetsz jót, de nem 
lesz abban szeretet! Ó h ! milyen hi
deg, milyen halott minden — ha nincs 
benne Lélek, az életnek tüze!

Nem tapasztaltuk még, hogy a 
felülről jövő világosság nélkül sem
mit sem érhet el a mi keresztyénsé- 
günk ? Minden igen nehéz. . .  persze,

A lejárat napján beállított a faluházán. 
Ott volt a bíró is, a jegyző is. A hosszú 
idő nyom nélkül nem suhant el felettük. 
A haj kezdett szürkülni, a sima arc redős 
lett. Nyugodtan pipáztak. Unalmas idő volt.

— Jöttem, biró uram, a birtokom vé
gett. Ma járt le a húsz esztendő.

— Miféle húsz esztendő ? — szólt szá
razon a biró.

— Ne tréfáljon, biró uram, hiszen úgy 
egyeztünk, mikor a pénzt fölvettem. írás 
is van róla.

— Jegyző úr kérem csak az írást, mond 
a biró úr.

És a jegyző úr előkereste a hitelesen ki
állított szerződést, mely tanukkal is aláírva 
arról szólt, hogy Földi János 14 hold föld
jét, meg a házát 600 forintért örökáron 
eladta Kovács-Tót János községi bírónak. 
Adás-vételi szerződés volt.

Szegény Földi János úgy állott ott, 
mintha főbe kólintották volna. (Folyt, ksv.)

Egy kis menyasszonynak.
Irta: Csajbók Lidiké.

Itt künn a szőllőhegyeken írom neked 
ezen sorokat.

r

Égi hang.
Érzed-e néha,
Ha lelked méla 
Busongás szárnyán 
Kiált fel árván —
Bár ajkad néma . . .
Hallod a hangot,
Mit lelked adott? . ..
Fájó húrt penget,
S csak akkor enged,
Ha a Hit van o t t . . .
Figyelj e szóra!
Ez int a jóra . . .
De néha kemény,
Ha nincs a Remény 
R szívbe oltva . . .
R hang tenálad 
El soh’se fárad,
Buzdít az égig 
S belőle végig 
Szeretet árad!

Binóczi B. Gyula.

mert hiányzik a Lélek ereje. Addig 
a tanítványok sem értek el eredményt, 
amíg a Szentlélek le nem szállt reá
juk. És mi akarnánk valakik lenni, 
mi akarnánk diadalmaskodni Szent
lélek nélkül ? . . .

Jövel Szentlélek Úristen, töltsd be 
szíveinket bőven mennyei ajándékod- 
daU . . .  Ámen. Németből: N. M.

Május van. Lenn a völgyben virágok 
nyílnak. Olyan szép a kemenesi táj! — A 
fák hófehér díszben állnak, koszoruzottan, 
mint Te ál’sz nemsokára azon oltár előtt, 
hol örökhűséget fogadsz annak, aki szíved 
választoltja.

Előttem egy kis fehérlapon egy eljegy
zési h ír . . .  olvasom s utánna lelkem hosz- 
szan elmereng, a múlt útjait járom.

A múlt ködbevesző fátyolén keresztül 
feltűnik három félig gyermekarc. Az egyik 
az enyém, a másik a tiéd, a harmadik: az 
letörött virágként pihen egy győrmegyei 
akáclombos temetőben.

Az iskola padjait elhagyva, vidám, mo
solygó arccal indult az egymást szerető 
gyermeklány neki az életnek.

Hogy mi lett a kis szőkefürtü Vali sor
sa ? Azt úgy is tudod, — hisz alig egy éve 
hintettem sírjára az emlékezés virágait.

Magamról is írjak valamit? Hogy mily 
vallásos hittel, ideális szép reményekkel 
indultam neki az életnek : ezt úgy is tudod.

Tépázta-e lelkemet vihar? Bántották-e 
azok is, akiket szerettem, akik talán nem 
is akartak bántani? Erről most hallgatok.

Életed eme legnagyobb forduíójánál 
másról akarok neked írni, neked, aki azok 
közé tartozol, akit szívem még akkor meg
szeretett, mikor ezt a világot csak rózsa-

Gyurátz Ferenc legszebb papi útja.
Irta: Szombath Ernő.

Évekkel ezelőtt történt.
Dunántúl agg főpdsztora, Qyurátz 

Ferenc, a szokásos módon kihirdette, 
hogy Takácsiban karácsony napján 
úrvacsorát oszt.

Arra a napra rettenetes hózivatar 
támadt. Egész éjjel szakadt a hó. Be
temetett árkot, bokrot s a szél ha
talmas dombokat emelt a hótömeg
ből. Isten kísértés volt ilyen időben 
útrakeloi.

Kora reggel a takácsi szán meg- 
állott a parochia előtt s a kocsis 
jelentkezett a püspöknél. Arra kérte 
a főpásztort, hogy ilyen időben ne 
keljen útra, cem i3 lehet hazamenni. 
Ö is csak azért jött, hogy ezt meg
mondja. Beköt valahol, megabrakol 
s ha majd az idő engedi, Isten híré
vel hazamegy.

A fópásztor végig hallgatta a ko
csis mondokáját s aztán — nála szo
katlan eréllyel — megszólalt.

— Jól van, édes hívem. Menjen, 
ab vakoljon meg, addigra én is elké
szülök s aztán Isten segítségével in
dulunk.

A kocsis nagyot nézett. Azt hitte, 
hogy a fópásztor nem értette meg.

— De Méltóságos uram, én nem 
azért jöttem, hogy elvigyem. A ta
kácsiak azért küldtek, hogy meg
mondjam, r.e jöjjön, mert lehetetlen 
ilyen főrmeteg időben útra kelni. El
veszünk mindketten, lovastul együtt.

A főpásztor hangja még jobban 
csengett.

színű ködben láttam.
Odaszállnak ma gondolataim íehérfüg- 

gönyös leányszobádba s szeretném kezecs
kéd megfogni s elsuttogni azt, amit most 
leírok.

Elmondani, hogy az életet ne járd gö
röngyös, tövises útakon!

Boldogságod oly végtelen legyen, mint 
az a gyűrű, mely ujjadon ragyog, s melyet 
az húzott arra, aki kicsiny ieáriyszívednek 
hű szerelmét bírja tántoríthatatlan hűséggel.

Ha mégis valami nem várt esemény, 
bánat érne, mint tiszta eget a sötét felhő: 
vedd elő imakönyvedet, nézz a töviskoro
nás Jézus képére, ő  meggyógyítja fájó se
bedet, hiszen 0  maga mondja: „Jöjjetek 
hozzám, kik megfáradva vagytok, én meg
vigasztallak titeket 1“

Szép, magasztos feladatra szólít most 
az Élet. Asszonyként se feledd el a magyar 
nő hitvallását.

Ne feledd, hogy leginkább a magyar 
nők, a magyar asszonyok kezébe van le
téve Csonka-Magyarország sorsa, jöven
dője !

A magyar anyáknak kell az új generáció 
leikébe beleoltani, bele nevelni az Isten
félelemmel párosított izzó hazaszeretetet.

Nekik keit elmondani a fejlődő ember- 
palántáknak: „Volt egyszer egy ország,



— Értettem, kedves hívem, értet
tem, hogy mit mondott. Da én mégis 
azt mondom, még ha elvesznék is, 
hogy elmegyek. Ha maga eltudott 
jönni ide, én is eltudok Takácsiba 
menni. Az úrvacsoraosztás ott kihir- 
dattetett, hát annak meg is kell tör
ténnie. Én tudom, mi a papi köteles
ségtudás I Ez az én mindenem 1 Az 
adott szó szent előttem ! Azt meg kell 
tartania mindenkinek, de kétszeresen 
a 'papnak 1 Az adott szavát a pap 
tartsa meg, ha még oly lehetetlen 
helyzet elé kerül is. Én megígértem, 
hogy az arra rászorulóknak vigaszt 
nyújtok, hát megyek. Maga csak le
gyen készen, én azonnal elkészülök 
s Isten nevében elindulunk. Ne féljen 
s engem se féltsen 1 Az Úr velünk 
lesz 1

Az ember szó nélkül kifordult az 
ajtón. Egy marék abrakot adott a 
lovaknak s aztán neki vágtak az út
nak.

A városban csak ment valahogy 
a dolog. De amit azt elhagyták, se 
útat, se árkot nem láttak, csak a 
végtelen fehérség terült el a szemük 
előtt. S a hó csak úgy szakadt. Egy
kettőre tele lett a szán, fehér lett az 
ember.

A lovak lépést mentek A kocsis 
minden igyekezetével azon volt, hogy 
az út közepén tartsa a lovakat. Út
jelzője az árokmenti fák voltak. De 
a nagytömegű hóban alig-alig birlák 
a lovak a szánt. Sok helyütt térdig 
süppedtek s a szán is a pereméig 
úszott a friss hóban. A lovak gőzö-
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tündérország, körüskörlil erdők, bércek 
koszoruzták, boldogságát azonban rút bi
torlók megirigyelték, háromszínü lobogóját 
megtépázva, gyalázatosán a sárba hajítottak.

Ezt a földet, melyet piros magyar vér 
öntözött, — irgalmat nem ismerve — el
bitorolták.

Nektek kell elmondani: „Mindnyájunk
nak el kell menni egyszer, ha eljön a hivó 
szózat!“ De az ősi földnek újra a mienk
nek kell lenni, a Kárpátoktól a zengő Ad
riáig magyar szónak keli hangzani, magyar 
lobogónak kell lengeni!

Ha ezt teszitek, nyugodtan alhattok majd 
az őszirózsás temetőben.

* * *
♦

Mire a tavasz a nyárba olvad, Te már 
boldogan a révbe érsz. Vidd magaddal 
emlékemet! Olyankor gondolj reám, leg
inkább mikor a fehérrózsák nyílnak a tá
jakon, hisz tudod azokat szerettem.

Ha kezecskéd a zongora billentyűit érinti, 
játszd ei kedvenc szép nótámat i s : „Min
den piros, fehér rózsát neki vittem.“

Emlékemmel együtt őrizd meg ezen so 
rokat is és:

„Ne feledd, hogy magyar lányból, 
Magyar asszony lettéi!
Hitünkről és a Hazától 
El ne feledkezzél 1“

HARANQSZÓ.

Mi a boldogság?
Hogy mi a boldogság? [fénye; 
Céljaink nyugpontja, létünk vonzó- 
Az Ég igazságos, sújtó ostorából 
úgy hull sejtetlenül az emberiségre.

Dús sorsüldözöttek 
letarolt szivébe öröm-magot vetni, 
s tövises vadonban tévelygők sebére 
lágy szirmú virágok selymét szövögetni.

Koldus Lázárként is 
áldozatot hozni a Krisztus nevében, 
s csillagsugárzáskor érted imádkozni 
én pártos, meghurcolt, én vezeklő né

pem . . .

Hogy mi a boldogság?
Reménytelen éjben nagy tüzeket látni, 
S  érezni, mint forrnak az idők méhében 
magyar megújhodás büszke harsonái...

POHÁNKA MARGIT.

löktek, fújtak s minden nyomban pi
hentetni kellett őket. .

Már vagy egy kilométernyire vol
tak a falutól, amikor hirtelen hasig 
süppedtek a lovak a hóban, a rúd 
meg eltörött. Vége volt mindennek, 
nem lehetett tovább menni. Ott ültek 
tanácstalanul, mozdulatlanul

Egyszer csak felfigyeltek.
Mintha hangokat hallottak volna.
A főpásztor felállott az ülésre s 

úgy kémlelt előre. S csakugyan egy 
embert látott a messzeségben. A ta
kácsi bíró volt. Az kiáltozott.

A főpásztor lekapta süvegét, ma
gasra emelte, a feje fölött lóbálta s 
úgy integetett az embernek. S az 
megismerte őt, hiszen őt várta, illetve 
csak a kocsist.

Azonnal intézkedett. Emberek jöt
tek ki a faluból s elkezdték lapátolni 
a havat. Lépésről lépésre, a falutól 
a szánig. S így jutottak odáig s ki
ásták a már-már eltemetteteket.

Új rudat dugtak a szánba s a me
net megindult. Elől a fáradt, agyon- 
csigázott lovak a szánnal, rajta a 
félig megdermedt kocsissal és a fő
pásztorral s utánuk a lapátos embe
rek tömege, a hitbuzgó takácsiak.

Az agg főpásztor szava szerint, 
ez volt életében a legszebb papi útja.

A szomorú Szentlélek.
Az iskolai humor egy példáját 

olvastam a múltkor: Vizsgán va
gyunk. Kitünően tudja mindenki a 
leckéjét. Rákerül a sor a „Hiszek
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egy“-re. Csak úgy fújják az első 
és a második ágazatot. A harma
dik ágazatnál azonban egyszerre 
halálos csend lesz. Végre egy fiúcska 
jelentkezik. Felcsillanó reménnyel 
szólítja fel a tanító s a kis fiú meg
szólal :

Tanító úr kérem, az a fiú nincs 
itt, aki tudja a Szentleiket.

Ez az eset nagyon jellemző a 
magyar keresztyénségre. A keresz
tyén igazságok között kevés olyan 
mostohagyermeke van a magyar 
keresztyénségnek, mint a Szentlé
lek. Azt még elfogadják, hogy van 
Atyaisten, aki teremt, fenntart, gon
dot visel, megőriz, megkegyelmez; 
még azt is megértik, hogy van Jé
zus Krisztus, Isten fia, ki megvál
totta a világot, de ha a Szentlélek- 
ről kezdenénk kérdezősködni, na
gyon zavaros feleleteket kapnánk, 
mihelyt a bibliában a Szentlélek- 
ről feljegyzett történeti tényeken 
túlmenve arra kérnénk feleletet, 
hogy miért is van önálló léte a 
Szentlélek Istennek, mi annak az 
Atyától és Fiútól elhatárolt mun
kája? Nem az ennek az oka, hogy 
kevés a theológiai műveltségünk, 
hanem az, hogy kevés a tapasztala
tunk a Szentiélekről.

A magyar keresztyénség ugyanis 
általánosságban eddig két megté
résen ment keresztül. Először a po
gányságból tért meg az Atyaisten
hez I. István ideje táján, másodszor 
a Golgothán keresztrefeszített Fiu- 
istenhez tért meg a reformáció ide
jében, de a harmadik megtérése 
még hátra van. Meg kell térnie a 
Szentlélek Úristenhez!

Nem a Szentiélekben van az oka 
annak, hogyha ezt a lépést nem 
tesszük meg s ha kevés a tapasz
talatunk róla. A Szentléleknek nincs 
hőbb vágyódása, mint az, hogy kö
zölje magát velünk. Már a világ 
teremtésekor ott lebegett a vizek 
fölött! A fáradt fecskevándor nem 
keresheti jobban a tengeren a hajó 
árbocát, amelyen megpihenhet, mint 
a Lélek a testet, amelyben kijelent
heti magát. S olyan szomorú lesz, 
ha egy-egy ember elzárkózik előle. 
Pál apostol is ír a Szentlélek ezen 
érzékenységéről (Efezus 4 .30 .), de 
meg is érthetjük, ha meggondoljuk, 
hogy túláradó, örömteljes, diadal
mas életet kinál nekünk s mi dur
ván félrelökjük a szeretet adakozó 
kezét.

Miért cselekszünk ilyen botorul ? 
Mert megtérni a Szentlélekhez any- 
nyit jelent, mint teljesen átadni
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magunkat Istennek, lemondani sa
ját gondolatainkról, érzéseinkről, 
akaratunkról, reménységeink- és 
terveinkről . . . mindenről . . .  és 
teljesen kiszolgáltatni magunkat az 
Úrnak. Hát nagy ár ez is? Ár-e 
eldobni a koldusrongyot a királyi 
bíborért, a száraz kenyeret a fosz
lós kalácsért, a mankót az egész
ségért ?

Most magyar tájak felett lebeg 
az Úrnak lelke. Elképzelhetetlen 
bőségü ajándékokkal terhelve egész 
alacsonyan lebeg. Ki nyúl értük?

Mellettem fenyveserdőben zúg a 
szél. Mintha sírna benne a pün
kösdi sebesen zúgó szélnek magyar 
fájdalma: „Miért szomorítotok en
gem ?“

Ki felel rá őszirltén: „Jövel
Szentlélek Úristen“ ?!

Túróczy Zoltán.

M esélt.
Irta: Farkas Mihályné.
A szolga-legény.

Egy béres — talán meg sem érde
melte — a gazdájától verést kapott. 
Mogorván gunnyasztott a padkán az 
istálló előtt.

A házőrző kuvasz okos szemekkel 
figyelte őt, majd részvéttel hozzá
szegődött.

»Hord el magad* — riadt reá a 
szolga s durva rúgás ké3zté máris 
a távozásra.

»Miért bánik ez ilyen gonoszul 
velem* — szűkült az eb, miközben 
farkát behúzva elsompolygott — »ho
lott mitse vétettem neki ? 1 <

»Bűn és büntetés nem mindig jár
nak együtt,* — világosltá föl a Pejkó, 
ki gazdáját várva, fölkantározva állt 
a ház előtt. »És nem tudod-e — vén 
cimbora — hogy épen az elnyomot
takból lesznek a legkegyetlenebb el
nyomók ?<

A fáklya.
Egy fiatal fáklya, ahogy lángra 

lobbant, égből származottnak és ki- 
apadhatlan fény forrásának tudta 
magát.

Tágas oszlopcsarnokról álmodott, 
melynek közepén magas állványra 
helyezve ő lobog. Körülötte drága 
műkincsek, fehér márványszobrok, 
ájtatos csöndben tolongó sokaság. 
És mind e pompát ö vonja fénybe, 
minden világosság, ragyogás ó tőle 
ered 1

Ámde máskép történt. Egy szűk, 
rideg odúba vitték, hol csak a vaksi

Ősöm és én.
Fehér lovon járt az ősöm,
Kemény volt a lova szája 
Alig bírta megfékezni,
Hej, szegény az unokája 
Nincsen lova nincs; csak álma l

Csak álmában ül fe l néha 
Kemény szájú, fehér ménre 
S  megy, mint őse valamikor, 
Napkeletről meleg délre,
Fényes csillag a vezére.

Hej l keserves az ébredés 
Álmok útján ha bejárta,
A fehér ló messze nyargal 
S  gyalog jár míg bírja lába 
Kenyér után, fagyba, sárba.

*

Imádkozni, dalolni, várni.
J a j!  sok a bűne az én népemnek, 
Ja j! az én népemen nagy az átok; 
Bocsásd meg bűnét, törd meg az átkot 
Isten! Zörgetnek kegyelmed ajtaján 
Imák, kérések, fohászok.

Ja j! sok a buja az én népemnek, 
Ja j! az én népem tele van bajjal! 
Buját feledni, baját könnyitni 
Akinek ajkán felzeng még az ének 
Segítsetek egy-egy dallal.

Reménye van még, karja is erős 
Nem lehet könnyen a sírba zárni 
Ezt az ösvérü, kemény szittya fa jt;  
Csak tanítsátok bús napok idején 
Imádkozni, dalolni, várni!

Szabó Gábor.
A

Sötétség lakott, és a szögletekben 
meglapulva, undok csúszó-mászók 
tanyáztak. Egy vaskarika volt a falba 
kovácsolva, abba helyezték, hogy 
küzkődjön a kaján Sötétséggel, de 
nem bírt vele.

De azért csak égett, nagy libeg- 
lobogva, mígnem a meddő törekvés 
fölemésztette ereje javát.

Egy csonka tönk már csak, alighogy 
pislákol benne az élet, alighogy ered 
belőle valami fény, — de ott, ahova 
sorsa vetette, épen elég.

A szántó-vető.
Egy szántó-vetőnek valami ügyes

bajos dolga volt a földesurával s mert 
nem tudták békésen elintézni, a tör
vény elébe vitte panaszát.

Á gazdag dr belemarkolt a láda
fiába és egy csalafinta eszű prókátort 
fogadott, aki a bíróság előtt olyan 
fonák tükörben tudta bemutatni a

szántó-vető igazát, hogy az tévedés
nek látszott. Élvesztette pőrét és még 
birságra is ítélték.

Üres iszákjával komorhn bandukolt 
hazafelé, majd egy folyó partján le
telepedve, falatozni kezdett.

»Mit búsulsz, hékás?« szólítá meg 
egy vén tekenősbéka, ki ott a fövényen 
sütkérezett. »Nem tudod e, hogy a 
bölcs egykedvűen fogad minden sors
változást ?<

»Nem kívánok én bölcsnek tartat
ni*, felelte a jámbor, »csak épen 
megélni szeretnek. Birokra keltem a 
nálamnál erősebbel és én kerültem 
alul «

Ezt bizony ele^e tudhattad volna 
édes atyámfia. Időtlen-idők óta lakom 
itt a parti üregben, az óriási tölgyfák 
amott, hajlékony csemeték voltak még, 
mikor engemet a Nap életre költött, 
de még soha, egyetlenegy esetben se 
láttam, hogy a hitvány keszeg elnyelte 
volna a hatalmas csukát 1«

És a vén tekenős tovább süttette 
hasát a nappal, megszontyolodott 
emberünknek pedig be kellett érnie 
a silány vígasztalássa!.

Róka-koma.
Ravaszdi űr nagyon szerette- a 

pulyka-pecsenyét, de a libát ás csirkét 
se vetette meg. Hogy kényes gyom
rának kedvezzen, el-eüáiogatott éjje
lenként a baromfi-udvarba, az enyém 
és tiéd közt különben se vont sohase 
szigorú határokat.

A gazda végre megunta a sok ga
rázdálkodást és hivatlan vendégének 
tört vetett. A tolvajt pedig cserben 
hagyta az egyszer finom szimatja s 
hajnalra kelve szégyen szemre ott 
fickándozott, lábán a vaskapocs.

Nosza, előrohant nagy hujja hóval 
a háznép, husángot, vasvillát hozva 
magával, mert tolvajt fogni, törvényt 
ülni mindenki szeretne, még ha ön
maga is ludasnak tudja magát.

Ki nem fogytak az ütlegelésből, 
kárörvendó szitkokkal fűszerezve azt. 
Különösen szigorú volt a büntetésben 
a gazdának léhütö fia, ki egyébként 
semmittevéssel szokta elpocsékolni a 
drága időt.

Ámde a kudarcot vallott mérgesen 
vicsorintá reá a fogát: »Hallode, 
ha a többiek szidalmaznak, azt elszen
vedem, mert minden főisült vállalko
zónak sorsa ez, de te. ugyan milyen 
jogon bántasz engemet, noha egyfor
mán tolvajok vagyunk? Különbség 
csak az, hogy én csirkét lopok, te 
pedig a napot!«

Mi tagadás benne — igaza volt I
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A szarka.
A szérüskert lábjában sudár jege

nyefa állt. Egy cserfes szarka annak 
ágai közé rakta kusza fészkét. Reáfért 
volna biz’ arra a tatarozás, de a 
jdmadár ehelyett inkább a mások 
dolgát hánytorgatta napestig.

Nemcsak a vecdéget jelentette be 
a gazdának, hanem minden egyebet 
is meglátott és kifecsegett. Hogy 
Kakukné dajkaságba adta a gyerekét, 
de nem fizet érte, hogy a holló Nagy
pénteket se várva — megmosta a 
fiát, hogy Verébéknél családi perpat
varok vannak napirenden és így to
vább, az egész vidék hangos volt az 
ó sok hiábavaló beszédjétől.

Történt pedig, hogy kikeletkor 
megérkeztek a gólyák és két csapat 
épen a közeli szalmakazalon tartott 
pihenőt. Az egyik társaság Indiából 
jött, a másik Egyptomban töltötte a 
telet és most vidáman kelepelve cse
rélték ki élményeiket és tapasztala
taikat, de csakhamar fölkerekedve 
szerteszét röpültek, hogy rendbehozza 
kiki a tavalyi fészkét.

»Jobb is ám, ha szélnek váltak 
ezek a/)psendháborítók< — méltatlan
kodott a szarka — »nincs rútabb 
előttem a léha fecsegésnél!«

Mivelhogy épen azokat a hibákat 
ostorozzuk leginkább másokban, ame
lyek önmagunkban túltengenék.

A kutya.
Egyik vásáros bódéban jóképű 

kalmár munkálta a- maga hasznát. 
Fölöttébb igen tudott a vevők nyelvén 
beszélni, közben a mérleg mindig a 
saját javára billent és fürge ujja 
visszafelé csúszott a posztón, ahogy 
mérte azt. De mert mindezt nagyon 
ügyesen mívelte, mindenki megsüve- 
gelte s maga a vásárbiró is kezet 
fogott vele.

ízletes ebédje oda volt készítve egy 
kosárban a sátor hátterébe és egy 
étien kuvaszt odacsábított a sült 
libának finom illata. Észrevétlen el
csente azt és a ponyva mögött titkon 
lakmározni kezdte.

Ámde csakhamár kitudódott a tur
pisság és a vásáros nép — bottal, 
rőffel, ostorral — üldözőbe vette a 
tolvajt, túlhajtott buzgalommal a meg
sértett tulajdonjog védelmében.

A megvert eb nyüszítve menekült 
egy pad alá és sebeit nyalogatva 
imigy panaszkodott: »Vajha értenék 
beszédemet az emberek, hogy meg
kérdezhetném, miért épen engemet
— kit a nyomorúság vitt a rosszra
— ér ez a szigorú büntetés, holott

ez a kárvallott kereskedő és kívüle 
még sok mások, büntetlenül csalnak, 
lopnak másokat?«

A kopaszfejü papagály, aki drót
kalitkában gubbasztva jövendőmondó 
cédulákat osztogatott, de nagyon unta 
a mesterségét, kinyitotta a félszemét 
és oda8zólt neki:

»Nagyon fiatal lehetsz még, ha 
azt se tudod, hogy az akasztófákon
— uton-utfélen — csupa apró-cseprő 
tolvajok himbálódznak, míg az igazi 
nagy bűnösök, vígan vitorláznak biz
tos révpartok felé.«

A tigris.
Egy különc uri-ember Mép kis 

tigriskőlyket szerzett valamr állat
seregletből és kiváló gonddal fölne
velte azt.

Mivel túlnyomóan növényi táplá
lékot kapott, nem igen fejlődött ki 
vérengző természete és tűrhető barát
ságban élt környezetével, ámde szár
mazására igen büszke volt. »Nagy
bátyám. az Oroszlán —« szokta volt 
mondani és nagy előszeretettel emle
gette vérszerintvaló rokonát, a Leo
párdot, a macskát azonban kcrülve- 
kerülte és vele minden közösséget 
megtagadott.

Egyszer a felsőbb hatóság rende
letet adott ki, hogy senki a házában 
ragadozó állatot nem tarthat, sőt 
szigorú büntetés terhe alatt elpusz
títsa azt.

A többi állatok nyugodtan néztek 
a vizsgálat elé, de a tigris szűkülve 
bujt a macskához: »Megengeded,
úgy e, nénikém, hogy hozzád szegőd 
jem, hogy lássák mennyire összetar
tozunk. Nem tagadhatod meg tőlem 
azt a szívességet, hiszen osztályos 
atyafiak vagyunk I«

Ámde a macska tüsszögve, fújva 
űzte el magától a megalázkodót. 
»Semmi közöm hozzád! Te is azok 
közé tartozol, akik megtagadják sze
gény rokonukat, de a szükség idején 
eszükbe jut!«

A menyecske.
»Szörnyen szeret engem az uram«

— hivalkodott a kétnapos menyecs
ke a szomszédasszonya előtt — 
»rózsámnak, galambomnak nevez, á 
legjobbik falatját nekem adja és ne
kem nyújtja a korsót, minekelőtte 
még maga innék abból!«

A kopott szőr-szita, amint egyéb 
lim-lom között ott hevert a kamra 
zúgában, közbedörmögött: »Várhat
nál a dicsekedéssel, asszonykám, 
legalább is míg hét tél, hét nyár

fordultát megérted ilyen nagy becsü
letben. Engem is nagy tiszteletben 
tartottak újkoromban, magas szegen 
függtem a konyha falán, de mióta 
megavultam, bizony, ide a sutba ve
tettek 1«

Szó — ami szóN— hát nincsen 
igaza az öreg szitának?

A tűz.
Elérkeztünk Pünkösd csodás or

szágához. Istennek Lelke átsiihan 
ma a rögök fölött, társul a por
szülöttel és csodákat tesz. A Szent
lélek most, akár egykor a csügge- 
teg tanítványokat, homlokon csó
kolja a gyávákat és lesznek bát
rakká, a tompa elméjüek bölcsesé- 
get kapnak, a gyengék erőt és ha
talmat. A Szentlélek termőföldet 
varázsol elő a sivatagból, jogfosz
tás helyett jogosztást teremt, aszott 
testeket kiegyenesít, szürke szemé
lyeket hősökké avat, holtakat meg
elevenít.

. Olyan a Szentlélek, mint a szél, 
mely hozza felénk a tavasz ozonos 
levegőjét. Istennek lelke enyhe ví
gasztalás, elkergetője a bánatok
nak ; szálló imádság, mely tudatja 
velünk, hogy van égi Atyánk, s mi 
gyermekei vagyunk. Istennek lel
két a biblia többször a tűzzel jelzi. 
Hóreb égő csipkebokrában az Úr 
szól Mózeshez. A bujdosó Izráel 
előtt Jehova tűzoszlop képében járt. 
Keresztelő János Jézusról kijelenti: 
én ugyan keresztellek titeket víz
zel, de eljő, aki majd keresztel ti
teket Szent Létekkel és tűzzel. 
(Lukács 3.16.)

Krisztus a tüzet szító. Taplókat 
kitűzésit, lelkeket lángralobbant. 
Alighogy égni kezd itt-ott a tűz, 
máris fergeteg jő és eloltja az égést. 
A kétkedés vihara ez, amely ha
mar megüli a tanítványok lelkét. 
Elcsügged a tizenegy, csak Péter 
teszi le a gyönyörű vallom ást: Te 
vagy a Krisztus, az élő Isten Fia 1 
(Máté 16.16.) Ám Jézus soha sem 
esik kétségbe. Újra és örökké rakja 
a tüzet. A Golgotán még csak pis
lákol a láng, husvétkor már föl
éled, pünkösdkor lobog, már ek
korára meggerjedt a tűz és rá
ereszkedett a lelkekre.

Testvéreim! Herostrates az ep- 
hesosi Artemis istennő templomát 
felgyújtotta cs\k azért, hogy nevét 
a történelemben megörökítse. Jé
zus önzetlenül szította a szívek 
lángját és gyújtogatja ma is a lel
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keket. Kérdem: ég-e minden evan
gélikusban a szent láng, világít-e 
mindenkiben a hitnek mécsese ? 
Tűz kell nekünk, hogy cseleked
jünk, egyházat építsünk. Lelkese
désre van szükségünk, mely életet 
visz a temetőbe is. Lelkesedés nél
kül nagy tettek nem születhetnek. 
Uram, küldj tüzet a mi lelkűnkbe! 
Jövel Szentlélek! Szállj reánk, ih
less meg minket! T átrai Károly.

Müllner Mátyás.
Irta: Hamvas József.

A soproni líceum épülete, mielőtt 
átépítették, nem volt építészeti kiváló
ság, de valami puritán szellem beszélt 
belőle, a földi hiúságok nélkül való 
egyszerű élet. Ebbe a házba illett 
bele Müllner Mátyás, aki ott lakott 
az első emeleten.

Müllner Mátyás kora egészen más 
volt, mint a mienk. Akkor apostoli 
szegénységben élt az evangélikus 
egyház és ezt a szegénységet nem 
tekintette sorscsapásnak, amin változ
tatni kell, hanem egyszerűen úgy 
nézte, hogy vagy földi kincseket gyűjt 
az ember, vagy lelki kincseket. Aki 
tehát tiszta lelki kincsek gyűjtésére 
adta magát, annak illik a szegénység. 
Az igaz, hogy akkor a gazdasági 
kérdések nem gyújtogatták a társa 
dalmat.

Müllner Mátyásnak puritán volt 
az élete, a tudománya is. Semmiféle 
hívságos dolog nem érdekelte. Szín
házba nem járt. Még a soproni társas
élet kedves szép otthonát, a kaszinót 
sem kereste föl. Ha otthon volt, ki 
nem mozdult az íróasztala mellől, 
ami ott állt a sarokszobában az ab
laknál. Hosszú, szürke házikabátban 
ott pipált és dolgozott. Hatvanadik 
évén túl sem használt szemüveget és 
büszke volt rá, hogy tudja a módját, 
hogy kell a szemet ápolni: minden 
reggel egy kis langyos vízzel mosta 
meg. De hát ezzel a világi hiúságá
val is megszégyenült szegény, mert 
élete utolsó éveire jóformán teljesen 
megvakult.

Ha kimozdult íróasztala mellől, 
vagy a tanári szobába ment le a 
földszintre- vagy a könyvtárba a má
sodik emeletre, mert ő volt a líceumi 
könyvtáros is és ezen a címen kapta 
a lakást. A könyvtár gazdag, szépen 
rendezett volt, de abban az időben, 
negyven évvel ezelőtt, nem volt benne 
semmi új dolog, azért mi diákok nem 
is igen használtuk. A Magyar Társa
ság könyvtára kárpótolt mindenért.

HARANQSZÓ.

íróasztala után azonban Müllner 
Mátyásnak alighanem legkedvesebb 
helye volt a lővere. A Felső Lőve- 
rekben volt két szép telke. Az első 
virágos- és gyümőlcsöskert, a máso
dik tisztán gesztenyés Az egyébként 
ridegnek látszó ember itt felolvadt, 
kedvvel, frissen tett-vett, dolgozott 
késő estig és alighanem épen úgy 
várta a vakációt, mint a diákok, hogy 
kikőltözhessék a lőver kis verandás 
házába és egész napját a kertjében 
tölthesse el.

Qyümölcséréskor fáradhatlan volt. 
Szétválogatta az érett gyümölcsöt be
főzésre, eltevésre é3 aszalásra. Leg
nagyobb munka persze a gesztenye
szüret volt. A gesztenyét gondosan 
elrakta télire ládába, egy réteg gesz
tenyére egy réteg gesztenyelevelet, 
aztán megint gesztenyét, megint leve
let. Még Husvétkor is friss volt a 
gesztenyéje.

Három évet töltöttem a házánál. 
Velem laktak ott Nádossy Imre, a 
Matisz fiuk és később jött hozzánk 
Radó Elemér. Ennek a kis körnek 
áldott jó szelleme volt Müllner Má- 
tyásné, a nemes egyszerűség, jóság 
és kötelességteljesítés példaképe. Az 
ő szelídsége és finomsága tartotta 
féken diákos sziiajságunkat és ezzel 
oktatás nélkül neveit, ami talán az 
egyetlen módja a nevelésnek. A leg
szelídebb volt köztünk Nádossy Imre, 
ót is szerette legjobban. Egyszer na
gyon komoly szemrehányó tekintetet 
vetett rám, mikor a Szedresből úgy 
kerültünk haza Nádossy !mrévei, hogy 
a ruháink egy kicsit meg voltak tépve. 
Persze a liceum- dicsőségért kellett 
verekedni, mert a gimnázisták elakar
ták foglalni a Szedrest, de hősi küz
delem után kivertük őket. Müllnerné 
meg volt győződve, hogy én ragad 
tam bele Nádossy Imrét ebbe az 
istentelenségbe, pedig hát, aki ott 
volt, azt nem kellett biztatni. Szegény 
jó Müllner Mátyásné, de örülne annak, 
ha láthatná, hogy az ő kis Imréje 
milyen magasra ment föl 1

Müllner Mátyás a Fertő vidékén, 
Medgyesen született. Még abból a 
fajtából való volt, aki nem törte a 
fejét az egyén jogain, hanem beállt 
egy intézmény szolgálatába, annak 
odaadta egész lelkét, egész életét.

Lelkületét csak előadásaiban árulta 
el. Egyébként szűkszavú volt, napok 
múltak, hogy ebédnél, vacsoránál 
egyetlen szót se szólt és ezt így sze
rettük, mert ha szólt, megintette va
lamelyikünket. Ha egy győri család 
asztalánál három évig ettem volna, 
ismerném minden nemzetségük törté

netét ötödiziglen. Müllner Mátyás a 
zárkózott határmenti németségből való 
volt, ehhez járult még a tudós magá
nak élése, a puritán szigorúsága, aki 
a fölösleges szót elitéli. A tanárok 
akkor nem keresték az érintkezést az 
ifjúság életévei, ők a rend és erkölcs 
fegyelmezőinek tekintették magukat, 
akiknek erénye a szigorúság és akik 
nem engednek beletekinteni magukba, 
hogy a delikvens ki ne tanulja őket. 
Még mintha a tanításnál se az lett 
volna a fő, hogy igazán tudjanak 
valamit a diákok, mert a feladott 
penzum elvégzése erkölcsi kötelesség- 
számba ment.

Müllner Mátyás e folyton átalakuló 
viszonyok között kitünően vezette a 
líceumot Pedig nemcsak a diákság 
szelleme változott meg, hanem a ta
nári kar új tagjai is új szellemet 
hoztak és ezt az új szellemet örömmel 
üdvözölte az if óság. Például Fejér 
Lajos latin óráit, ahol épen annyit 
tanultunk jól latinul, mint szépen 
magyarul.

Az idők egyre változtak az öreg 
igazgató körül. Az egyház vezető 
férfiai közöst legkedvesebb embere, 
Káídy felügyelő is meghalt. A liceum, 
az ősök tiszta evangélikus intézménye 
államsegélyt fogadott el, az érettségin 
a kormány által kinevezett biztos ült. 
Kiköltözött a líceumból. Előbb egy 
kis szomorú pihenésre, aztán az örök 
nyugalomba

És sok minden költözött el vele. 
Ki állíthatja meg az idő malmát ? 
De csak a formák őrlődnek meg, az 
evangéliom szelleme az új formák 
között is a régi maradt és jna is 
vanaak,'akik magukban hordozzák.

1925. május 31.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Micsoda az em ber?
Jón. 1. Kicsiny pont. Zsoltár 8 . 1—5. 

Sokat szoktak beszélni a természetről, 
mint isteni kinyilatkoztatásról, de nem igen 
szeretik észrevenni az emberek, hogy a 
természet nemcsak arról beszél, hogv ki
csoda és micsoda az Isten, hanem arról is, 
hogy kicsoda és micsoda az em ber! A 
zsoltáros pásztoriiű, mikor hányát fekszik 
a mezőn s feltekint a magas égre, olyan 
kicsiny pontnak ére/.i magát. Büszke, gőgös 
ember, ki azt hiszed, hogy te vagy a viláz 
közepe s azt akarod, hogy érdekeidhcg 
igazodjék minden, hadd meg a magas ég 
üzenetét, más is van még a vi ágon, por
szem, tanulj belai.leszkedhi a nagy közös
ségbe !

Jún. 2. Gyenge. 11. Mózes 15.7—19. A 
természet nemcsak a nagyképű, fontoskodó 
embert némitja el, hanem a hatalmi mániá
ban szenvedőt is A vörös tenger hullámai 
által a Fáraón és seregén végrehajtott 
stenitélet nemcsak az Isten hatalmát, ha
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nem az emberi hatalom gyarlóságát is 
hirdeti. Nagy terveket álmodó, erődben 
bizó ember, halld meg a mennydörgés, a 
szélvihar, a mindent elmosó zápor üzene
tét : Az Úr uralkodik mindörökké! Te C3ak 
tervezel 1

Jún. 3. Korlátolt tudású. Róma 11.3 3  36. 

Általános vélemény, hogy minél mélyebbre 
halad a természet tudományos megismerése, 
annál kisebb lesz a hit jelentősége s annál 
nagyobb bámu'at tárgya lesz az emberi 
elme. Pedig ép fordítva áll az eset 1 Minél 
mélyebbre kutat az ember, annál több rej
télyre talál s annál jobban érzi az emberi 
megismerés korlátáit s a hit jelentőségét. 
Pál korának egyik legokosabb embere volt. 
s ime mily áhítatos csodálattal áll az Isten 
bölcsesége előtt 1 Nézd meg egy fűszál, 
vagy egy féreg életét 8 megszégyenülsz, te 
eszedre büszke ember. Ne akarj fölöttébb 
bölcselkedni 1

Jún. 4. Esztelen. Máté 6.25—27. Az em
ber nemcsak korlátolt tudású, hanem még 
meglévő eszét sem használja fel. Mert ha 
felhasználná, akkor belátná, hogy mily 
esztelen dolog az aggodalmaskodás s nem 
gyötörné vele magát, mikor tudja, hogy 
soha senki sem jutott még előbbre aggo
dalmaskodás által. Összeráncolt homloké 
ember, nézz a poiban játszva kapargáló 
verebekre, a fészkén fiókáit melengető da
loló madárra s szégyeld el magad, mert 
azoknak több eszök van: nem aggodal
maskodnak !

Jún. 5. Bizalmatlan. Máté 6 .2 8 — 32. 
Kicsinyhitű vagy ember 1 Ez a virágok pré
dikációja. E i a s z ó : kicsinyhitű, nemcsak 
közömbös ténybeli megállapítás |ézusnál, 
mintha például valakire azt mondanám, 
hogy kicsiny testalkatú, hanem mindig 
megrovó értelmű. A mai ember kifejezés
módján szólva a bizalmatlan szó jelöli meg 
falán legközelebb értelmét. Bizalmatlan 
vagy, nem akarod elhinni, hogy az Isten, 
aki oly pazarló szeretettel öltözteti a mező 
rövid életű virágát, szívén hordozza a te 
ruhakérdésedet is.

Jún. 6 . Hálátlan. Ezsaiás 1 .2—4. Egyre 
mélyebbre vág a természet szava. Nézd 
meg, milyen hálás az oktalannak mondott 
állat, hogy megnyalja a sóskenyeret adó 
kezet az ökör, hogyan hazatalál a szamár, 
hogyan ugrál jöttödre elédbe szaladva a 
kutyád, hogyan dorombol hízelegve a macs
kád, hogy jönnek hívó szavadra a barom
fiak . . .  1 Csak az ember tarja olyan ter
mészetesnek, hogy az Isten megáldja őt 1

|ún. 7. Engedetlen. Jeremiás 8 . 7. Nczd 
meg, milyen rend van a nagy természetben 
s milyen pontosan engedelmeskedik minden 
az Úr akaratának 1 Egyetlen zavaró hang 
van a nagy világ összhangjában: az ember, 
aki nem akar engedelmeskedni az Úrnak. 
Lehajtott fővel járom a tavaszi erdőt. Hal
lom, mint panaszkodik Isten a természet
nek s a szét által hajtogatott fák ágai mintha 
mutatnának rám : Te vagy az az em ber! 
S én szégyenkezve menekülök.

Túróczy Zoltán.

Őrizzük meg emlékezetét 
a jóknak.

Schedius emlékünnep Budapesten.

Dr. Raffay Sándor püspök kezde
ményezésére, a bányai egyházkerület

felterjesztésére evangéliomi anyaszent- 
egyházunk nagyon bölcsen elhatá
rozta, hogy az iskolák s általában 
az egyház jóltevőinek emlékére, hála- 
ünnepélyek tartassanak. A háladó 
ünnepélyeken megemlékezvén egyhá
zunk, hazánk uagyjairól, megőrizzük 
emlékezetét a jóknak. A jóknak em
lékezete pedig a mi életünk emléke
zetének gazdagsága.

A hálaünnepélyek sorozatát a 
budapesti evangélikus főgimnázium 
az iskola nagynevű' jóltevői közül a 
legnagyobbnak, egykori alapítójának, 
dr. Schedius Lajos emlékezetével 
kezdte meg. A május 22 én tartott 
hálaadó ünnepély, — amelyen ott 
láttuk dr. Raffay Sándor püspököt, 
dr. Zsigmondy Jenő egyházkerületi 
felügyelőt, dr. Kirch knöpf Gusztáv 
kerületi lelkészt, Kemény Lajos lel
készt, dr. Haberern Pál iskolafelügye
lőt, Hittrich János gondnokot, Miko- 
lik Kálmánt, ez evangélikus sajtó 
részéről Czipott Géza lopunk szer
kesztőjét, ennek a neves intézetnek 
kiváló tanári karát teljes számban, — 
ifjúsági énekkel vette kezdetét, Mo- 
raschek Hugó énektanár vezetésével, 
majd miután egy ifjú Tompa Mihály 
»Mult, Jelen, Jövő* című költemé
nyét adta elő nagy hatással, elsőként 
dr. Raffay Sándor püspök szólott az 
ifjúsághoz. A jóltevók hálaünnepét 
kezdjük meg a mai napon — úgy 
mondta a püspök. — Lelkünk leg
szebb virágait szórjuk azoknak a ne
vére, akik neküuk áldozták életük leg
szebbgondolatait, legszebb érzelmeiket 
akik idealizmusukat áldozatul hozták 
nekünk egy boldogabb jövőért. Meg
mutatták nekünk az útat amelyen 
járva mi is felejthetetlenné, ö.ök éle
tűvé tehetjük azt. Csak az a nemzet 
— fejezte be a püspök gondolatok
ban gazdag szavait — alkothat na
gyot, mely a múlt nagyjainak emlékét 
megőrzi.

A püspök, nagyszabású megnyitója után 
dr. Hittrich Ödön címzetes főigazgató em
lékezett meg egy rendkívül értékes érteke
zés keretében az iskola nagynevű alapító
járól, „Schedius emléke“ címen, ki született 
Győrött 1768. december 20-án. Meghalt 
1847. november 12-én. Előkelő nemesi csa
ládból származott. Felsőbb tanulmányait a 
pozsonyi evang. líceumban kezdte, Sopron
ban folytatta és Göttingában fejezte be. 
Göttingában jó hírt szerzett a magyar név
nek, amelyet maga Kazinczy Ferenc bizo
nyít, aki egyik levelében Kiss Jánosról azt 
Írja: „Azt mondották a professzorok, hogy 
soha még oly nagy reményű négy magyar 
egyszerre nem volt, mint akkor, t. i. Kiss 
János és Németh László egy szobában, 
Schedius Lajos és Liedemanu Márton egy 
másik szobában ugyanazon háznál.“ Göttin
gában a theologíai tanulmányok mellett 
filozófiai és filológiai tanulmányokkal is

foglalkozott. 21 éves korában sok verseny
társa között ő nyerte el a theologiai fakul
tás Nagy-Británia-i királyi pályadijat. 1791 - 
ben tért vissza hazájába, ahol a tudomá
nyos hire annyira megelőzte, hogy I. Fe
renc király 19 pályázó közül Ot nevezte ki 
az esztétika üresedésben levő egyetemi 
tanszékére. Ezen azután 55 évig a legszeb
ben működött.

A művelt nyugattól elmaradt hazájába 
visszatért lelkes ifjú előtt a tevékenység 
igen sok irányban kínált fel bő alkalmat. 
A pesti evang. egyház is a hitbuzgó ifjút 
előbb jegyzővé, majd iskola-felügyelőjévé 
választotta meg. De 1792-től 1847-ig nem 
volt hazánkban, a közművelődésre, tudo
mányosságra, jótevékenységre irányuló moz
galom, amelyben ö derekasan részt ne vett 
volna. Kármánnal részt vett az Uránia elő
készítésében, úgyszintén az Akadémia és 
egy természet tudományi társulat alapítá
sában. Az Akadémiának kezdettől fogva 
tiszteletbeli tagja; a Kisfaludi-Társaságnak 
pedig alelnöke volt. Irt németnyelvű költe
ményt. Adott ki görög nyelvtant, latin nyel
ven, írt esztétikát. Magyarország ponto3 
térképének az elkészítésére is nagy gondja 
volt. Foglalkozott'nőegyleti és emberbaráti 
intézményekkel, gyorsírással, selyemhernyó 
tenyésztéssel, gyapot-cserje ültetéssel, sőt 
még elektromos lámpa készítéssel is. Az 
ország legelőkelőbb családjai gyermekeik 
nevelése és tanítása ügyében többnyire ő- 
hozzá fordultak tanácsért. Nem csoda ilyen 
körülmények után, ha Wurzbach biográfiai 
lexikonja azt írja róla, hogy a magyarok 
alig mutathatnak fel honfitársaik között 
valakit, aki életfeladatát, hogy embertársai
nak minden oldalú javait előmozdítsa, ne- 
mesbítse, olyan energikusan fogta volna 
fel, mint ö. Élete végéig nagy tekintélyben 
és tiszteletben részesült.

Meleg, szinte baráti érintkezést tartott 
fenn vele József nádor és családja. József 
nádornak Alexandra Pawlowa-val, orosz 
hercegnővel való házasságkötése alkalmára, 
valamint gyermekük születése örömére kan- 
tátékat irt. A nádori családdal va'ó érint
kezése különösen akkor lett bensőségessé, 
meleggé, amikor a Palatínus Mária Do- 
rottheát vette feleségül, aki evangélikus 
vallásu lévén, Schediussal, mint a gyüle
kezet előkelő tagjával egyházi ügyben is 
tárgyalt. Schedius maga is nagytekintélyű 
férfiú lévén, ki a nádor családdal is köze
lebbi ismeretségben volt, az ország elő
kelőségei közé tartozott, azért látjuk őt is 
lefestve Barabás Miklósnak a Lánchíd alap
kő letételét ábrázoló híres festményén.

Schedius nemes életét 1847. november 
12-én fejezte be. A nevezetes és honi tör
ténelmünkben is emlékezetes napon, ame
lyen az 1847 iki országgyűlés István her
ceget nádorrá választotta. Holt tetemeit 
15-én kísérték ki utolsó útjára óriási rész
vét mellett. A háznál dr. Székács József 
magyar nyelven, Kollár János német nyel
ven, a sírná! pedig Lang Mihály tartott 
német nyelven gyászbeszedet.

Dr. Hittrich Ödön főigazgató mesterien 
rajzolta meg értékes felolvasásában Schedi
us egész élet- és jellemrajzát, sokoldalú 
munxasságát a tanügy, az irodalom és az 
egyháza terén. Ha ó feltámadna ma — fe
jezve be dr. Hittrich gyönyörű előadását — 
és megnézné iskoláinkat, örülne annak 
anyagi és szellemi halladásán és fejlett 
állapotán. Csak egy dolgot mutatnánk neki 
aggógó félelemmel: a magyar térképet. Ő 
azt mondaná, hiszen én 1833-ban más Ma
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gyarországról készítettem térképet, nem 
egy ilyen kicsi országról. Sokféle mentege- 
tödzést hozhatnánk fel előtte, az nála mind 
süket fülekre találna. Csak egy reménnyel 
engesztelhetnénk ki bánatos szívét; azzal 
a biztos Ígérettel, hogy az evangélikus is
kola és az evangélikus ifjúság a jövőben 
is tudni fogja, hogy mi a kötelessége.

Egy tanuló által >Csak megvirrad« 
című szép költeménynek szárnyaló 
előadása után a Himnusz eléheklé- 
sével ért véget í 925. május 12-én a 
budapesti főgimnázium Schedius em
lékének szentelt hálaünnepélye

A gyámintézet köréből.
Ziermann Lajos egyetemes gyám

intézeti egyházi elpök és báró Fei- 
litscb Berthold világi elnök meleg 
hangú körlevelet intéztek az egyház
kerület! gyámintézeti elnökökhöz folyó 
évi Misericordias Domini hetében. A 
körlevélben tudomására hozza az 
egyetemes gyámintézeti elnökség a 
kerületeknek, hogy augusztus, vagy 
szeptember hónapban egy vidéki egy
házközségben gyámintézeti ünnepély 
keretében óhajtja ez évben az egye
temes gyámictézet központi bizottsági 
ülését és közgyűlését tartani. Erre az 
ünnepélyre és közgjülésre meghívja 
a Gusztáv Adóik egylet vezetőségét is.

A németországi Gusztáv Adolf 
egylet segély-tervezetébe felvette 
Csonka-Magyarországot is, oly képen, 
hogy el8Ősarban a theológusok ott
honán, a Németországban tanuló 
theológusokon, a soproni tanítóképző
intézeten, Gotthold egyházi lapon és 
néhány magyar szórvány-gyülekeze
ten akar segíteni, ö t iheológiai hall
gatót máris tekintélyes stipendiummal 
támogat. A Gotthold egyházi lap még 
ez év február havában kapott ötmil
lió 200 000 koronát. Magyar szór
ványközpontoknak segélyezésére elő
legkép a gyámintézeti elnökség kezei
hez 41,360.000 koronát bocsátott 
rendelkezésre.

Mindenesetre nagyon megható, 
hogy a német hitsorsosaink, kik csak
úgy, mint mi, mindenben szükséget 
szenvednek, óriási nehézséggel küz
denek, szinte magukról megfeledkezve 
keresve keresik az utat, amelyen a 
messze országokban segélyre szoruló 
testvéreiknek, hit3orsosaiknak segélyt 
küldhessenek. Tanuljunk német test
véreinktől és igyekezzünk mi is min
dent megtenni, hogy mi is abba a 
helyzetbe legyünk, hogy a halódófél- 
ben levő gyülekezeteket, a gyengéket 
és kicsinyeket, az erőtleneket talpra 
állíthassuk. Mindenekelőtt mutassunk

rá német testvéreink példájára és ér
tessük meg gyülekezeteinkkel és hí
veinkkel, hogy jobb adni másnak, 
mint venni. Ne legyen azért ez év
ben gyülekezet, ne legyen templom, 
ne legyen iskola gyámintézeti persely 
nélkül, ne legyen evangélikus család, 
amelyik a gyámintézeti gyűjtőt üres 
kézzel elbocsátaná, ne legyen egy
házmegyei és egyházkerületi gyám- 
intézeti közgyűlés gyámintézeti isten- 
tisztelet nélkül. Minden evangélikus 
keresztyénnek szent kötelessége ezek
ben az időkben, hogy a szórványok
ban, vagy más egyházi szempontból 
veszélyes helyzetben levő hittestvé
reinket féltő és szerető gonddal 
vegye körül.

Gyámintézeti célokra: templomra, 
iskolára, a menny kapujára, a föld 
és menny közti hit megépítésére ké
rünk Isten nevében ajándékot egyhá
zunk minden rendű és rangú tagjá
tól. Óh adná Isten, hogy he kérnénk 
hiába.

Az eklézsia humorából.
Iskolavizsgálatot tartanak. Az egyik 

nebulóból azonban sehogy sem sike
rül feleletet kipréselni.

— Mondj édes fiam  legalább egy 
idézetet a bibliából, egy szót a Szent- 
írásból — kérleli végül is a fiút az 
egyik vizsgáló bizottsági tag.

— „És Judás eldobván az ezüst 
pénzeket a templomban, eltávozék, 
elmenvén felakasztja magát“!

— Jó, jó édes fiam, válaszul már 
most a vizsgáló bizottsági tag — de 
tudnál talán valami szebbet, épülete
sebbet is mondani?

— „Eredj el és te is aképen cse
lekedjél“ — csattant el erre a válasz.

*

T a n í tó : Mit mondának a főpa
pok, mikor Judás visszahozta nékik 
az ezüst pénzt?

T a n u ló :  Hallgat —
T a n ító :  (magából kikelve). No 

szép eredményt fogtok felmutatni 
tudni, ha holnapután jönnek az is
kolavizsgálók!

T a n u ló : (akinek most már eszébe 
jutott a feladott kérdésre a felelet, 
gyorsan és örömmel válaszol). „Mi 
közünk hozzá, ám te lássad!“ (Máté 
2 7 .  4.)

*
Hát ennyire jutottál édes fiam ; — 

dorgálja a lelkész a fiút, aki ellopta 
kertjéből a cseresznyét. — Hát nem 
félsz te attól, aki megfizet mindenek

nek az ő cselekedetei szerint. Nem 
ismered te azt, aki mindent tud és 
mindent lát? —

— De igen — feleié a fiú szem
lesütve, — a nagytiszteletü asszony.

Ht
A kegyúr, hogy valahogyan egyen

súlyba tartsa falujában a felekezetek 
közti egyetértést, meghívta ebédre a 
plébánost és az evangélikus lelkészt.

Az ebéd alatt jó  magyar szokás 
szerint feláll egyszer csak a plébános 
és szép szavak kíséretében poharát 
emeli a kegyúrra, mint a katholikus 
öntudatnak egyik kiváló képviselőjére 
és a katholikus egyháznak oszlopos 
tagjára, a hath, egyház nagy kegyelmi 
ajándékaira.

Mit tehetett mást az evangélikus 
pap, minthogy most már ö is kény
szerítve volt beszélni, felállt:

— Rövid kívánok lenni — úgy
mond — én is poharamat a katho
likus egyházra emelem, melynek ön
tudata kiváltotta a protestáns öntuda
tot és megajándékozta az evangélikus 
egyházat egy Luther Mártonnal.

Ami sohasem régi, sohasem új,
. de mindig friss!
Irta: Magassy Sándor.

A tágas piactér a felkelő nap aranyos 
fényében fürdött már, mikor a tarka teritös 
kosársorok közt eljutottam ahhoz az ucca- 
sarokhoz, ahol nemcsak szerencsétlen mun
kanélküliek, hanem hányi-veti piaci naplo- 
pók is zsebredugolt kézzel, szétvetett lábak
kal támogatták a nagy sárga épülettömb 
kopott falait. A zugó vásári zsivaj és ezer
féle tarka-barkaság között ez a szánal
masan nevetséges embercsoport különös
képpen vonzott.

Utam minden reggel arrafelé vezetett. 
Beszédük, humoruk, keservük, sajátos élet 
és világfelfogásuk érdekelt. Hol mosolygott 
a lelkem, hol pedig bánatos komolyság 
terült reá, amikor a jogrendet tréfásan gán- 
cso'gatták, a rendőrséget birálgatták, sor
sukkal perbe szállottak, avagy midőn pana
szos szót kapott el ajkukról a friss reggeli 
szellő.

Egyik reggel sápadt arcú, mezítlábas, 
rongyos ruháju férfialak tartotta szóval 
környezetét. Az életről beszélt. Miről is 
szólhatott volna, ha nem e rrő l! Annak van 
a legtöbb joga szólani róla, aki küzd érte, 
vívódik vele s magáévá akarja tenni min
den Ígéretével. Szavai egy megtiport, vihar
vert lélek elhaló kiáltásai voltak a meg 
nem valósult életreménységek, a megálmo
dott, de soha nem látott boldogság után. 
Szemének sötét villógása, szaggatott, ful
dokló beszéde többet sejtetett, mint amit a 
pillanatnyi benyomás nyújtott.

Elszorult szívvel hallgattam, majd las
san feléje tartottam s megkérdeztem : Mi 
bántja ?

Szomorúan nézett szemembe, ajkai ide
gesen vonaglottak s csak ennyit mondott: 
Nem tudok boldogulni.
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Próbáltam vigasztalni Minden tehetsé
gemet, tudásomat elővettem. Elmondtam 
neki, hogy erős akarattal, Istenbe vetett 
hittel, mindig csak előre tekintő lélekkel és 
alapos körültekintéssel nem egy hasonló 
sorsú ember találta már meg a boldogulás 
áhított útját.

Hallgatott Ajkait szorosan összezárta, 
aztán megeredtek könnyei. Nem titkolta. 
Egyet-kettőt még sóhajtott, aztán hirtelen 
felkapta fejét, mélyen szemembe nézett s 
szó nélkül elvált tőlem. Szánalmas alakját 
az ide-oda hullámzó emberáradat csakha
mar elnyelte.

Aztán sokáig nem láttam, már az emléke 
is kezdett elhomályosulni ennek az egy
szerű, szürke, de szomorú uccai jelenetnek.

A napokban egyszercsak megállít valaki 
a megyeház kapuja előtt. Ajakéról csak 
úgy hömpölygőit a szó. Sok mindent be
szélt s arcáról csodálatos megnyugvás és 
életbiztonság sugárzott.

Az én piaci emberem volt.
Arca derült volt, szeme titkos boldog

ságtól kacagott. Még a ruházatán is meg
látszott, hogy ez az ember most más, egé
szen más.

Szüntelen csak ezt hajtogatta: Meg
gyógyult a lelkem, — uram, — én már nem 
vagyok az, aki azelőtt voltam. Nemcsak a 
mindennapim van meg, hanem azon felül 
is tudtam már szerezni. És tudja, hogyan 
történt az e g é s z ? .. .  Megpróbáltam úgy 
imádkozni, hogy a szívem többet beszélt, 
mint a szájam. A Miatyánkot imádkoztam 
s úgy éreztem, hogy valami csodálatos erő 
fog nieg ezeknél a szavaknál: „Szentel
tessék meg a Te neved“. Feltettem magam
ban, ha semmi mást, de azt az egyet min
den nap megteszem, hogy megszentelem 
az Isten nevét. Eiőször csak egy negyed
óráig végeztem ezt a „furcsa“, nekem oly 
furcsa munkát. Aztán minden nap többet. 
A lelkem égni kezdett. Aztán lassan, foko
zatosan úgy éreztem hogy már nem vagyok 
oly ingerlékeny, nem futok üres álmok 
után, mint azelőtt. Beláttam, hogy mily 
esztelen voltam, mikor szidtam az életet, 
a törvényt, az Istent. Pirulni kezdtem, ha 
visszagondoltam arra, hogy azelőtt káromló 
szó nélkül nem is tudtam elkezdeni mun
kámat. Lássa, most nem engedem, hogy 
nyelvem elcsússzék s mintha a munka is 
sokkal jobban menne. Kedvem van hozzá 
és nem látom, hogy nyűg és átok lenne 
életemben. Havi bért kapok már és nem 
napszámot. . . ,  Gazdám megbecsül, de én 
is szeretem. Óh, más lettem, meggyógyul
tam. Az élet is szebb, a világ is jobb, mint 
gondoltam. Akár hiszi, akár nem, én attól 
az egy imádságos mondattól más lettem, 
boldog lettem.

Megindulva hallgattam. Aztán kezet 
ráztunk és ő elsietett.

Elgondolkoztam. Négy hónap múlt el 
az első találkozás óta.

Egy lélek meggyógyult, egy ember meg
találta a boldogulás útját. Isten alányult az 
égből, az a régi Isten — egyik modern 
gyermekéhez. Alányult azzal,az elavultnak 
hitt imádságos mondattal. Újból megmu
tatta, hogy a boldogulás útja nem lehet más, 
mint az ö országának keresése és akarása.

És ebben az új.élettapaszíalatban látom 
kiragyogni azt a régi krisztusi igazságot: 
„Nem minden, aki ezt mondja nékem: 
Uram! Uram! megyen be a mennyek or
szágába, Innern aki cselekszi is az én 
mennyei atyám akaratát (Máté VII. 21.).“

Nem régi ez az igazság, de nem is új, 
hanem örökké friss I

K O R K É P E K .

K a rco la to k  a hétrő l.
„A prekmurjei róni. katholikus 

lelkészi hivatalok — írja a Murska 
Sobotában megjelenő Szabadság — 
a m a r ib o r i (Marburg) p ü s p ö k 
ségtől u ta s ítá s t  k a p ta k , h o g y  
a t e m p l o m b a t i l o s  a m a g y a r  
p ré d ik á c ió  ti. 'ilos a  m a g y a r  
im á d sá g . Elnémult tehát az egyes 
prekmurjei templomokban a magyar 
Miatyánk és Üdvözlégy Mária. A hí
vek száza és száza Istenfélelemmel 
hallgatja végig a latinnyelvü szent 
misét. Vágyódnak az anyanyelvű Is
ten igéjére és imádságra, mely épen 
azért, mert anyanyelven szól hozzánk 
megragadó, felemelő és minden tekin
tetben jogos és méltányos.------- —
Prekmurje községekben, sőt magában 
Murska Sobotában is vannak csalá
dok, akik e rendelkezés miatt soha
sem hallgathatnak szent beszédet és 
anyanyelviikön való imádságot. Ma
gyar anyanyelveit nem szabad hozzá
ju k  szólni a tömjénillatos Isten há
zában, a szlovént meg nem értik meg. 
Szeretnének együtt fohászkodni az 
összegyűlt hívek és segélyt kérők sere
gében, azonban az ö nyelvükön nem 
tudnak beszélni. “

flthos-hegy.
Egyházi állam, amelyben csak férfiak 

élnek.

A konstantinápolyi pátriárka, aki 
a görög keleti egyház feje, nemrégi
ben visszavonult egyik Athos hegyi 
kolostorba. Ezen a réven egyik leg
ősibb és legérdekesebb keresztyén 
vallásos közösség az érdeklődés elő
terébe került.

Az első rendkívüli dolog az, hogy 
a körülbelül 200 négyzetmérföld ki
terjedésű félszigetet, amelyen húsz 
kolostor van, maguk a szerzetesek 
kormányozzák, s ez a terület ki van 
hasítva a mai Görögországból éppen 
úgy, mint korábban a Török biroda
lomból, s még régebben a Bizánci 
császárságból.

Második meglepő' vonása ennek a 
»köztársaságnak«, hogy 1045 óta ti
los nőnek a félszigetre, lépni. S ez 
annyira megy, hogy még nőnemű házi 
állatokra is kiterjed a tilalom ! Tehe
neket és tyúkokat a köztársaság ha
tárán kívül levő majorokban tarta
nak, s onnan szállítanak be tejet és 
tojást. A lovak, szamarak, még a 
macskák is mind hímnemüek.

Az egész félsziget húsz kolostor 
tulajdona. Ezek a kolostorok nagy 
kegyben állottak a bizánci császárok 
előtt és roppant vagyont halmoztak 
össze. Kéziratok, szobrok, festmények, 
mozaikok s más műtárgyak tekinte
tében a leggazdagabb műgyüjtemé- 
nyek között foglalnak helyet.

A szerzetesi hagyomány a kolos
torok eredetét Nagy Konstantin ide
jére, tehát 300 körüli évekre viszi 
vissza De a történeti feljegyzések 
szerint az első 969-ben, az utolsó 
1545-ben épült.

Athos hegye ormótlan, és sürü 
erdő borítja ; tengerpartja szaggatott, 
de kevés kikötő helye van. A kolos
torok elszórtan épültek; az egyik a 
tenger felé szelíden hajló lankán, a 
másik a tenger fölölti meredek bér
cen, megint mások a Szent Hegy 
vállain. Mindegyik fallal van beke
rítve, amelyen beiül templomok, ká
polnák, lakóházak, vendégfogadók, 
könyvtárak épültek. Mindegyik kolos
tor egy-egy vár. A kolostorok körül 
olajfakertek, szőllők, gyümölcsösök 
vannak; ezeket a szerzetesek és a 
laikus testvérek munkálják, akikből 
enflek a különös világnak egész la
kossága áll.

Athos-hegy kormány formája 1060 
óta köztársasági. Mindegyik kolostor 
egy-egy képviselőt küld K«ryaeszbe, 
a fővárosba, mely a félsziget köze
pén fekszik. Ez a húsz képviselő al
kotja a Szent Hegy Áldott Gyüleke
zetét.

A végrehajtó testület öt szerzetes
ből áll. Ezeket négy négy kolostor 
választja. A «köztársaság« nagy pe
csétje négy darabból áll, mindegyik 
darabját más más miniszter őrzi; az 
ötödiknél van a pecsétnyomó nyele, 
amely a négy darabot kellően össze
tartja.

Karyaeszben sok furcsa látni való 
akad. A girbe-görbe utcák, a sok 
feszület, a függő kertek, a csobogó 
víz, kilátás a hókoszoruzta Aíhosra 
és a kék Égéi tengerre; azután a 
komoly, szakállas, feketeruhás lako
sok, akik nyiratlan, hosszú hajukat 
kürtő formájú föveggel takarják.

Van védősereg is albán viseletben, 
zacs! ónadrágban, felfelé kunkorodott 
orrú piros cipőkben, amelyek bokló- 
ban végződnek.

Egész a Balkán háborúig, amely 
megelőzte a világháborút, Athosz- 
hegye török terület volt. De kezdettől 
fogva kiváltságokban részesült a tö
rök császároktól is. 11. Murad szul
tánnak behódolt még Bizánc eleste 
előtt; s a szultán szelíden bánt vele,
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E r z s é b e t  K i r á l y n é  s z á l l ó  B u d a p e s t ,  IV., Egyetem-utca 5. és 7.
Elsőrendű modern polgári szálló, a Belváros központjában. Központi fűtés, mosdók hideg
meleg vízvezetékkel. Lift. E l i s m e r t  jó k o n y h a .  Esténként cigányzene. Polgári árak.

Evangélikus papok és családok megszokott találkozó helye. 4—12 S z a b ó  Imre, szállodás.

habár adófizetésre kötelezte. Hosszú 
ideig az egész török birodalom terü
letén csak az Aihos-hegyi kolostorok
ban voltak harangok, mert a muzul
mánok utálják a harangokat. De itt 
is korlátozták a harangok használa
tát, ügy hogy még ma is egynémely 
kolostorban deszkákat vernek és azok
nak a kopogása ébreszti fel reggel 
a szerzeteseket s hívja őket isten- 
tiszteletre

I R O D A L O M .

A N e m z e t  legújabb  száma.
Régi igazság, hogy az emberek lel
kében szunnyadó világosságot, gyak
ran csak a szenvedések gyújtják fel 
messzire világító lángolásra. Ilyen 
szenvedések — a széttépett Magyar 
Haza fölött érzett fájdalom szenve
dései — sugalmazhatták azt a nagy
szabású nemzeti irodaimi vállalkozást 
is, amely a tekintélyes formájú hat
van oldalas A Nemzet című folyó
iraton keresztül kezd átszivárogni és 
felszívódni a nemzeti kőztudatban.

A szépirodalomnak, a társadalmi 
irodalomnak és a szemle irodalom
nak olyan szerencsés, választékos, 
ízléses, tartalmas és értékes össze
tétele A Nemzet: amilyennek létre
hozásával a békebeli Nagymagyar- 
ország sokévtizedes, gazdag irodalmi 
vállalkozásai is hiába próbálkoztak. 
Nincsen társadalmi réteg, nincsen 
foglalkozási ág, nincsen ifjú, nincsen 
öreg, aki A Nemzet-ben meg ne ta
lálná mindazt, amire szüksége van : 
föltéve, hogy nívósat, értékeset és 
mindenek fölött színtiszta nemzeti iro
dalmat akar. A Nemzet legújabb szá
mában a magyar irodalom legjele
sebbjei közül többek között a követ
kezők írtak cikkeket, elbeszéléseket, 
költeményeket: Prohászka Ottokár, 
Rákosi Jenő, Pintér Jenő, Cholnofey 
László, Paulini Béla, Fábián Ernő, 
Laky Imre, Bodor Aladár, Zoltán 
Vilmos, Darnay Kajetán, Tábori Kor
nél és még számosán mások.

A Nemzet szerkesztői: Hangay 
Sándor, Szeged? László, Varga Béla, 
dr. Nyáry Andor, Vályi Nagy Géza 
és György Lajos: valamennyien az

ifjabb írónemzedák legkiválóbb meg
személyesítői

A Nemzet előfizetési ára egy ne- 
negy évre 150.000 korona, de iro
dalmi értékelés szerint ezt az össze
get A Nemzet-nek egyetlen száma is 
megéri. Tisztviselők, ha előfizetésük
kel közvetlenül a kiadóhivatalhoz 
fordulnak, húsz százalék kedvezmény
ben részesülnek. Tisztviselők havon
ként is fizethetnek. A Nemzet kiadó
hivatala Budapest, Vili., Szentkirályi 
ucca 23. alatt. — Szerkesztőség Vili., 
Eszterházy ucca 4/a. sz. alatt van.

Az Orsz. Evang. T anáregyesü
le t X. évkönyve az 1923—24. és 
1924—25. évről. Szfcrk. dr. Sziiényi 
Ö. titkár, Mezőtúr (Borbély-nyomda, 
1925., 36 lap) Az évkönyv nagyon 
tartalmas része tudós titkárunk kettős 
évi jelentése és Kozma G. értekezése 
»Leáuynevelés prot. szellemben« és 
Vidovszky K- tollából »Ifjúságunk 
cserkészete címmel. Közli ezenfelül 
a bpesti és aszódi köz-, illetve vá
lasztó!. ülések jkvét. Az egyesület 
agilis elnöke dr. Szigethy L. bpesti 
evang főgimn. tanár. Tiszteletbeli 
tagokul választattak: Bancsó A.,
Sziámik M., Góbi J ,  Király E. és 
Ludmann 0 . Hát legalább mi becsül
jük meg munkás és eredményes éltük 
alkonyán a mi nyugdíjas tanárainkat!

Petőfi aszódi ifjúsága, Irta dr. 
Osváth Geddon. A Petőfi-centenárium 
emlékére kiadta az Orsz. Evang. 
Tanáregyesület Aszód 1925. A cím
lap díszét és a műmellékletet Petőfi 
»Galgapartiboz« c illusztrált költe
ményével Veiten A. festőművész ké
szítette. Szép élőszót írt hozzá Rtsffay 
S. püspök, a Petófi-ünnepélyek meg
kezdője és befejezője.

Kuntz H enrik: M agyar Kálvá
ria . A versek határozott haladást 
jelentenek érzelem és forma tekin
tetében a Versek 1905., Hangulatok 
1907. és a Szívből-szivhez 1922. 
című költemények mellett. A pápás 
»Kálvária« helyett evangéliomibb 
lett volna »Golgotha« elnevezés, 
mert ma csakugyan a Krisztus gol- 
gothai útját járja elárvult és meg
tépázott magyar nemzetünk. Herczeg 
Ferenchez és Reményik Sándorhoz 
hasonlóan csudálatos a magyar lélek

lelkező hatása egy bácskai német 
anyanyelvű költőre. Egyetemes ma
gyar érzését — egészen helyesen — 
jól egyezteti össze szükebb bácskai 
lokálpatriotizmusával. L. »Anyámnak« 
c. költeményét. Irredenta estélyeken 
mély vallásos tartalmuknál fogva is 
szavalásra nagyon alkalmasak

Sz. M.

H E T I  K R Ó N I K A .

A m agyar nemzetgyűlés 8 órás ülése
ken — lapunk zártáig — a választójogi 
törvényjavaslatot tárgyalta. — Schmidt fő
biztos és Bethlen miniszterelnök június 
elején Genfbe utaznak. — A lapok legutóbb 
arról adtak hírt, hogy a nemzetgyűlés leg
közelebb a nádori méltóságot iktatja tör
vénybe és megszünteti a kormányzói méltó
ságot. Ezt a hírt azonban hivatalos helyről 
megcáfolták. — A fővárosi szavazások le
zajlottak. Legtöbb mandátumot a demo
kratikus blokk kapott, 128-at.

Erdélyben legutóbb véres antiszemita 
tüntetések voltak.'

A román szenátus megszavazta a fele
kezeti iskolák elleni javaslatot.

Bulgária eredményesen harcol a bolse
vista bandí'ák ellen.

A német parlament bizalmat szavazott 
a kormánynak.

Franciaország — Írja az egyik lap — 
semmi körülmények között sem engedi 
meg Ausztriának Németországhoz való 
csatlakozását és tiltakozását jelentette be 
a Habsburgoknak visszatérése ellen a volt 
Monarchiába.

A belga kamara bizalmatlanságot sza
vazott a kormánynak.

Londonba megérkezett a kisántánt jegy
zéke Magyarország ellen.

Az ántánt táviratilag üdvözölte Hinden- 
burgot.

Portugáliában liszaboni hírek szerint 
újabb forradalomtól félnek.

Perzsiában forradalmat szítottak a 
szovjet agitátorok.

Japán t újból elpusztította a földrengés. 
Jokóhamában majdnem minden ház össze
dőlt. A kormány elmenekült Tokióból. A 
földrengés ereje olyan volt, mint az 1923 
évié.

Amerika. A amerikai elnök, Coolidge, 
hirtelen megbetegedett. Állapota súlyos.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i életből.
Mikor aratnak a  világon ? Auszt

ráliában, Uj-Zélandban, Chili nagy 
részében, az argentfniei köztársaság 
egyes részeiben januárban van az
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aratás. Kelet-Indiában februárban 
kezdődik s tovább haladva észak felé, 
márciusban folytatódik. Mexikóban, 
Egyiptomban, Perzsiában áprilisban 
aratnak, míg Kisázsia északi részé
ben, Kínában, Japánban, Tuniszban, 
Algírban és Marokkóban, valamint 
Texasban májusban, Kaliforniában, 
Spanyolországban, Portugáliában, 
Olaszországban, Görögországban és 
Franciaország némely részén június
ban van az aratás.

Júliusban Jugoszláviában, Francia- 
ország északi részén, nálunk, Ausz
tria, Románia, Oroszország, amerikai 
Egyesült Államok aratnak. Augusz
tusban Belgium, Németország, Hol
landia és Dánia kerülnek sorra, végre 
szeptemberben Skócia, Svédország 
következik, Finnországban pedig az 
élet behordása csak októberben ér 
véget Az aratási munka csupán no
vemberben és decemberben szünetel 
a földön.

Jó tanácsok  gazdaasszonyok
nak. Vén marha busát gyorsan pu
hára főzhetjük, ha a leves lehabo- 
zása után az erősen forró vízbe rozs
pálinkát öntünk. Körülbelül 1 kiló 
húsra két evőkanál pálinkát kell szá
mítani. Attól nem kell félni, hogy a 
pálinka szaga megérzik a húson, 
vagy a levesen. Pálinka hiányában 
erős borecet is megteszi a szolgá
latot.

Hüvelyes veteményeket (babot, 
borsót, lencsét) úgy főzhetünk gyor 
san puhára, ha a vízbe tiszta szódát 
teszünk. Egy liter vízre legfeljebb 
egy deka Grams-szódát szabad tenni.

Pagyos tojást használhatóvá tesz- 
szük, ha rövid időre teljesen friss 
kutvizbe merítjük, amelybe előzőleg 
konyhasót kevertünk.

Milyen bo rju t neveljünk föl? 
A felnevelést csak a fajta nagyságá
nak megfelelő súllyal biró, továbbá 
formás testű és jó szülőktől való 
borjuk érdemlik meg. Miután pedig 
a legtöbb tehén tejével adja a legtöbb 
hasznot, lehetőleg csak azokat a bor
jukat neveljük fel, amelyek a legteje- 
lóbb tehenektől ép oly bikáktól ered
nek, amelyeknek anyái jó fejősek 
voltak. Ettől a szabálytól csak a 
gulyabeli marha tesz kivételt, mert 
azt nem szokás fejni, mi miatt a 
gulyabeli marhánál csak az eiléskori 
súly, forma s növekedés alkalmával 
fejlődés az irányadó. A jó származású 
borjut akkor is érdemes fölnevelni, 
ha előhasi tehén az anya, sőt néha 
akkor is, ha iker gyanánt születik, 
míg ellenben az idétlen borjút semmi 
körülmények között sem neveljük fel,

ha még oly jó is a származása. 
Végül az sem közönyös, hogy az 
esztendő mely részében elletik, ameny- 
nyiben a falnevelést leginkább télen 
s kora tavasszal ellett borjuk érdem
lik meg, mert azok a legközelebbi 
tavasszal vagy nyáron már a legelőre 
kerülhetnek, míg ellenben a nyáron 
és ősszel ellett borjuk csak a követ
kező évben ereszlbetók a legelőre. 
A nyári és őszi borjukban tehát vá
logatóbbak lehetünk, miat a téliek s 
tavasziakban.

H A R A N G S Z Ó .

Pünkösd ünnepén.
Ev. Járt. 14.23-31.

A Szentlélek kiáradásának, a keresztyén 
anyaszentegyház megalakulásának emlék
ünnepe. Amit Karácsony hirdet, ami Nagy
pénteken elvégeztetett, amit Husvét megpe
csételt : a megváltás isteni munkája, a pün
kösdi lélek közvetítése által lett és tesz min
denkor az emberiség, sajátjává. — Azért : 
„Jövel Szentlélek Úr Isten.“

E lő fize tő in kn ek , m u n k a tá r 
s a in k n a k  és la p u n k  jó b a r á ta i
n a k  Is ten tő l m eg á ld o tt boldog  
p ü n k ö sd i ü n n e p e k e t k ív á n u n k .

A L u th er-S zö  vétség p é n z tá ra  
fe ls zó lítja  m in d a zo k a t, k i k  m ég  
az 1925 . évi b e lm issz ió i m u n 
k a p ro g ra m u l á r á t n e m  k ü ld té k  
be, azt h a la d é k ta la n u l k ü ld jé k  
be.

C ím változás esetén  szere te t
te l k é r jü k  e lő fize tő inke t és ol
va só in ka t, h o g y  a m egvá lto zo tt 
c ím m e l ka p cso la tb a n  je le n ts é k  
azt is , hogy  a d d ig  hová  j á r t  s 
m ily e n  c ím re  a  H a ra n g szó .

Báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő meglátogatta a nyíregyházai evan
gélikus iskolákat és intézményeket. Kísére
tében voltak dr. Mágocsy Dietz Sándor 
egyetemi tanár, az evangélikus egyetemes 
tanügyi bizoltságnak elnöke és Kuthy Lajos 
lelkész, főtitkár. A magas vendégek tiszte
letére Nyíregyháza városa a Sóstón köz
ebédet adott, melyen az összes egyházak, 
a városi és megyei hatóságok, a helyőrség 
vezető egyéniségei veitek részt. Geduly 
Henrik püspök ez alkalommal a kormány
zóra mondott felköszöntőt.

Kapi püspök Székesfehérváron. A 
székesfehérvári evangélikus nőegylet fenn
állásának 50 éves jubileumát ünnepelte. 
A nagyszabású műsor keretében Kapi Béla 
dunántúli püspök mondott gondolatokban 
gazdag és megkapó képekben gyönyörű 
ünnepi beszédet a női hivatásról Az esté
lyen közreműködtek még Kethelyiné Vakóts 
Margit énekmü vésznő, Bobory Mária zene
tanárnő és Novák Kálmán iró, akinek egy 
szép elbeszélését a Harangszó egyik leg
közelebbi számában fogjuk hozni.

Bőhm Károly emlékezete. Május 18-án 
volt 14 éve annak, hogy dr. Böhm Károly, 
a kolozsvári egyetem hires filozófia tanára, 
az „Ember és világ“ című korszakalkotó 
mű szerzője meghalt. Szülővárosa, Besz- 
terczebánya, sírját halála évfordulója alkal
mából emlékkel jelölte meg Az elhunyt 
filozófusnak fia dr. Bőhm Dezső a buda
pesti Veres Palné leányintézetnek igazgatója.

Antal Géza püspök Veszprémben. 
Dr. Antal Géza református püspököt Vesz
prémben rend rí ívül melegen fogadták. Az 
állomáson Komjáthy polgármester üdvö
zölte, ahonnan Purgli Pál földbirtokosnak, 
a várpalotai evang. gyülekezet érdemes fel
ügyelőjének négyes fogatán a református 
templomba hajtatott, ahol Demjén Márton 
kiérdemült esperes intézett hozzá magas- 
szárnyú üdvözlő beszédet; majd a vármegye 
házán a többi felekezetek és hatóságok 
tisztelgő küldöttségét fogadta. Az evangé
likus küldöttséget Héring János lelkész 
vezette a püspök elé. Este a színházban 
egy estély keretében előadást tarlóit a 
püspök, mely alkalommal nagy ünnepelte- 
tésben volt része. Az estély egyik kiina- 
gttsló pontját Hering Jánosné, ev. lelkész 
neje, zongoraművésznőnek szép játéka 
képezte.

Gyurátz Ferenc ucca. Nánik Pál gyü
lekezeti ellenőr indítványára a pápai gyü
lekezet felkéri Pápa városa tanácsát, hogy 
Gyurátz Ferenc püspök emlékét örökítse 
meg oly módon, hogy a Fazekas uccát, 
amelyben a boldogult püspök élete legna
gyobb részét eltöltotfe, nevezze el Gyurátz 
Ferenc uccának.

Szombathely. Rendes évi közgyűlését 
május hó folyamán tartotta Kapi Béla 
püspök, mint a szombathelyi gyülekezet 
lelkészének és dr. Radó Gyula gyülekezeti 
felügyelőnek elnöklésevel. Kapi püspök 
imája után a közgyűlést dr. Radó Gyula 
nyitotta meg, majd Fóth Kálmán a pénzügyi 
bizottság előadója előterjesztette az 1924. 
évi zárszámadást. A lelkészjelentés során 
örömmel vette a gyülekezet tudomásul az 
erőieljes belmissziói munkát az egyház 
területén. Rendkívül nagy tevékenységet 
fejt ki a lelkészi karon kívül a Protestáns 
Kór, élén Jánossy Gáborral, az elnökkel. 
A humanizmus terén pedig a Protestáns 
Nőegylet, melynek elnöke dr. Radó Gyuláné, 
végzett kiváló munkásságot. Kapi Béla 
püspök a tél és nagyböjt folyamán több 
sorozatos előadást tartott a templomban. 
Az úrvacsorához az elmúlt évben több 
mint 1000 hívő járult. Rendkívül figyelemre- 
mé.tó a gyülekezetben a hívek áldozatkész
sége. Az elmúlt esztendőben több mint 100 
millió önkéntes adománnyal renováltatta a 
templomot és a gyülekezeti házakat. Most 
a templom környékének parkosítása folyik. 
A gyülekezet köszönetét mondott tisztvise
lőinek, első sorban Fóth Kálmánnak és 
Hercegh Ferenc pénzíárosnak. A könyvelői 
tisztségre Nika Gyula kataszteri hivatalno
kot választották meg.

Kirnbauer Jáno3 gyülekezeti tag ez 
alkalommal két szép perselyt adományozott 
az egyházközségnek. A szombathelyi pro
testáns gyülekezet eme rövid néhány ada
tából láthatni, hogy 1924. évben rendkívül 
eredményes munkát végzett a hitélet terén. 
Most mozgalmat indítottak meg a háborúba 
elvitt két harang újból való beszerzésére.

Győr. Szeptember elsején ismét átadja 
magasztos hivatásának Szereielházát, mely
ben gyülekezeti árvákat vesz gondozásba, 
vidéki leányokat teljes ellátásra, elaggot
taknak ad menedéket és diakonisszákat
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V I T Á L I S  K Á R O L Y  keSmemíífosío 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, midta után festést bármely divatszinben. Qyászesetben a ruhák soronkívlil, 36 árán belül elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparáld 10—20

képez ki az árftU: és betegek ápolására.
Sopron. Az 1924. évben 202 gyermek 

született, megkonfirmáltatott 234. az úr- 
asztalához járult 2142 lélek éá 53 beteg. 
Esküdött 93 pár, ebből tiszta evangélikus 
50, vegyes 43 pár. Javunkra 29 pár adott 
reverzálist. Temetésben részesült 108 férfi 
és 93 nő. Egyházunkba betért 8 egyén. A 
gyülekezet összbevétele 1924. év folyamán 
827,019.293 K vo t. A város 69,888 000 K-val 
segélyezte az evang. egyházat. A gyüleke
zetben 3 diakonissza müsödik. Az árva- 
házában 13 árva nyer oithont. A gyülekezet 
óvodájában 99 gyermek nyer nevelést. Nép
iskolájában 20 tanító működik. A minden
napi iskolások száma 983 volt, az ismétlé
süké 351. Van a gyülekezetnek ifjúsági és 
olvasóegylete, énekkara, helyi gyáminíézeie, 
nőegylete, leány egylete, testveregyesülete, 
szegényeket gondozó egyesülete, sajtóbizott
sága . . .  Perselyből btfoiy 1924. ev folya
mán 6,442 747 K.

Kanonika vizitáció. Kapi Béla dunán
túli püspök június hó első felében a so
mogyi egyházmegye gyülekezeteiben kano
nika vizitaciót tart.

Békéscsaba. A leáriyegyesület rend
kívül nagy sikerrel adta elő Jókai „Az új 
földesúr“ című színdarabját. A darabban 
közreműködtek: Kvoska Mária, H offer Jó
zsef, Hosszú Manci, Berbekucz Mariska, 
Csellei Piroska, Darida Károly, Vinczehidy, 
Holecska László, Wilirn István, Veres Imre, 
Zsilák György, Török József, Belcsák Z., 
Penyaska jános, Izsó llus, Wilim Manci es 
Kovács Gyula.

Buda. A konfirmáltak ifjúsági köre máj. 
24-én templomi hangversenyt rendezett, Az 
ünnepi beszédet Gaál József tartotta, a 
záró beszédet Sándy Gyula felügyelő mon
dotta.

Buda. 1924. évben összbevétele volt
199.526.000 K, készpénzmaradványa 1924. 
év végén 55,786.000 K. A székesfőváros
10.996.000 K-vai segélyezte a gyülekezetei 
az 1924. év folyamán. A hívek egyházi 
járuléka 117,000.000 K volt.

A budai Mária Dorottya jótékony nő
egylet az idei nyáron 100 gyermek nyaral- 
tatását határozta el. Egy-egy nap a nyaral- 
tatas 20.238 K-ba kerül.

A budai nőegylet számadása. Bevé
tele 1924. év folyamán 56,144.000 K volt. 
Készpénz maradvány az év vegén 4,395.000 
korona.

Pápa. Gyurátz püspök^liozzátartozói a 
pápai gyülekezetnek ajándékozták azt az 
értékes ezüst koszorút, amelyet a boldo
gult püspök nyugalomba vonulása alkal
mával az alatta szolgáló titkárok és káp
lánok emlékül adományoztak. — Belak 
Lajos elhunyt felügyelő emlékét jegyző
könyvben örökítettek meg.' — Az elemi 
iskolai növendékek létszámának nagymérvű 
megfogyatkozása miatt egy tanítói állást 
szeptember 1-töl kezdve ideiglenesen meg
szüntetnek.

A kaposváriak tem plom ot építenek.
A kaposvári ev. egyház május 10 én Takács 
Béla lelkész és Kring Jenő felügyelő elnök
lete alatt nép23 közgyűlést tartott, melynek 
egyedüli p mi ja a templomépítésnek kérdése 
volt. A jelenlevők a legnagyobb lelkesedés
sel tették magukévá a templomépítő bizott
ságnak azon indítványát, hogy a jövő tavasz 
folyamán egy 500 lelket befogadó templom 
építését megkezdik. E célra eddig mintegy 
150 millió kor. áll rendelkezésre. A költség- 
vetés szerint az építkezés köze! 600 millióba 
fog kerü ni.

Kaposvári tudósítónk szerint könnyeket 
fakasztó jelenetek játszódtak le a közgyűlé
sen; gazdagok és szegények állottak fel 
szép egymás után és ajánlották fel a meg
levő, avagy megkeresendő koronáikat a 
templomépítés nemes oltárára.

Veszprém. Pünkösd első napján dr. 
Draskóczi Lajos nyug. theol. igazgató tart 
istentiszteletei, délután 6 órakor pedig egy 
előadás keretében az evang. sajtó jelentő
ségerői és ezzel összefüggő egyházi kérdé
sekről beszél.

SWF~ A H arang szó-K ön yvtár  
első szám a jú n iu s  első felében 
je len ik  meg.

Oltáravatás Ormospuszíán. Ormos
puszta a diósgyőri m. kir. vas- és acélgyár 
Kicsiny, de szépen fejlődő bányatelepe, ahol 
jelenleg körülbelül 50 evangélikus él, akik 
a teleptől 20 kilométernyire fekvő sajókazai 
anyaegyház gondozása alá tartoznak. A 
sajókazai egyház missziói lelkű pásztorának, 
Ligeti Edének s az ormospusztai bányatelep 
nemcssk hiíhü, de hitvalló főnökének, 
Hosztják Albert vasgyári főfelügyelőnek 
régóta kedves álma volt: hajlékot emelni 
az Ige után sóvárgó ormospusztai bányá
szoknak. Amíg ez lehetségessé válik, addig 
a fölszereléseket szerzik be. Pár ev előtt 
harangot szereztek, most pedig oltárt épí
tettek az Úrnak, amelynek minden darabjan 
adakozó lelkek szeretettnek hímpora van. 
Egyelőre egy iskolai tanteremben állították 
fel az oltárt, melynek elmés összeállítását 
égy odavaló mérnökit! vünk tervezte. Kevés 
helyet foglal s mégis méltó nagyságú, mert 
összecsukható, ami által szentsége is meg- 
óvatik. A fölszereiési tárgyak Között van 
egy úrvacsorái kehely is az 1500 ik évből, 
amelyet a sajókazai anyaegyhaz ajándéko
zott. Az avatás május 13-an este Vs7 óra
kor volt, azért ily időpontban, hogy minden 
bányász eljöhessen. Zsúfolásig megtelt a 
terem. A nagy kiterjedésű sajókazai egyház 
többi szénbányáiból is sökan jöttek orüini 
az örveitdezőkkei. Egész szekér- és kocsi
tábor állott az iskola előtt. Az avatást 
Nemes Károly, az egyházmegye lelkes fő
esperese, diósgyőri lelkész végezte Tóth 
József alesperes, fancsali lelkész és Duszik

Lajos, Ligeti Ede, Turóczy Zoltán, Vietórisz 
László lelkészek segédletével. Az első ige
hirdetést a felavatott oltár előtt Turóczy 
Zoltán ózdi lelkész végezte az evangéliku
sok evangéliumáról (János 3 . ie.). Az avatás 
után vallásos estély volt a hivatalház ha
talmas munkásrendelőjét szinüitig megtöltő 
közönség előtt, amelyen Duszik Lajos 
miskolezi lelkész tartott hatalmas előadást 
a keresztyén felebaráti szeretetről, Ligeti 
Edéné és Vietórisz László sziveket fogó 
érzéssel szavaltak. Mind az avatás, mind 
a vallásos estély gyönyörű művészi szá
mokkal vöd felékesítve, amelyekben Záhony 
János diósgyőrvasgyári bankigazgató, Fleg
mán Emilne, Kellner főmérnök és Árok- 
száhásy zenetanár, valamint az alkalmi kar 
építette a szomjas lelkeket, akik azzal a 
figyelemmel, mellyel a négyórás program- 
mot végighallgatták, megmutatták, hogy a 
bányászokban mily erős a vágy a nagy 
báoyászfiú, Luther egyházának gondozása 
iránt. Áldja meg az Isten az ormospusztaiak 
munkáját!

A csöngei ev. anyaegyházközség máj. 
17-én tartott díszközgyűlésén avatta be 
Varga Gyula esperes Horváth Ernő csöngei 
földbirtokost a felügyelői hivatalába. A jó 
Isten áldása legyen mind az új felügyelőn, 
mind pedig az egyházközségen!

Díszíagok. A bólesészettan hallgatók 
segélyző egyesülete Bpesten Mellich János 
és Mágocsy Dietz Sándor egyetemi tanáro
kat az egyesület disztagjául választotta.

A pesti Veres Pálné leánynevelőintézet 
május 21-én az intézet jótevőinek, az egy
ház szellemi nagyjainak emlékét ülte. Dr. 
Szigethy Lajos tanár bevezető szavai után 
Kerényi, Petőfi, Győry Vilmos, Székács, 
Gyóni, Végvári, Papp-Váryné verseit sza
valták a jeles növendékek nagy hatással. 
Főleg Verebély, Lorx, Bezegh, Fülöp és 
Schey tűntek ki. Közben Böhm Károly 
„A király bolondja“ c. ifjúkori drámájának 
végét mutatták be Szabó Piroskával a cím
szerepben, továbbá Mikszáth „Az arany 
kisasszony“ c. jelenetezett elbeszélését ját
szották s ebben Elischer, Fuchs, Hölle 
növendékek tűntek ki komikai erejükkel, 
Mesterházy Sári, Marienthal komoly játé
kukkal. Énekkari számok (Berzsenyi—Böhm 
D : Fohászkodás, Hazslinszkv : Hajnal éb 
redése) egészítették ki a gazdag műsort, 
Oiima Sári pedig egy Gyóní-dal eléneklé- 
sével ért el nagy hatást a nagyszámú, elő
kelő közönségnél.

Celldömölk. A nemesdömölki egyház- 
község az elrekvirált 3 harang helyébe két 
új harangot rendelt meg. Az egyik 560 kg., 
a másik 315 kg.-ra van tervezve. A nagyot 
az anyagyülekezet, a kisebbiket a leány- 
gyülekezetek fogják áldozatul hozni. A 
harangavatást június hó folyamán gondolják 
megtartani.

"Halálozás. Tolnahögyészen nagy rész
vét melleit temették el Koilmann Gyula 
nyug. gazdasági tanácsost.

Áldás emlékére!
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„Luther“ Múzeum Nyíregyházán. Nyir^ 
egyházán legközelebb felállítják az országos 
Luther Múzeumot. A nyíregyházai Luther 
Múzeum részére Szmita Antal mérnök a 
magyarországi reformáció életével kapcso
latban gyűjtött 150 drb. tárgyat ajánlott fel.

Evang. cserkészcsapatok kiválósága. 
Köztudomású, hogy május hó folyamán 
Budaörs és Budakeszi közt a pesti és budai 
cserkészcsapatok harcjátékot rendeztek, 
mely harcjáték a budaiak győzelmével vég
ződött. A győzelem kivívásában a döntő 
szerepet a 32. számú budai evangélikus 
levente-csapat játszotta. Általában ennek 
a csapatnak a fegyelmezettségére és erköl
csi felfogására jellemző, hogy már reggel 
4 órakor istentiszteletet tartottak a szabad 
ég alatt és úgy indultak el a mérkőző útra.

Az igaz, hogy a parancsnokuk elsőnek 
nem is hagyta ott a zászlót.

Adomány. A Kemenesaljái Takarék- 
pénztár a celldömölki nőegyletnek 100.000 
K-t adományozott.

Szentgotthárd. A Szentgotthárdi Ipar
és Gazdasági Népbank az építendő kultúr- 
ház céljaira 200 000 K-t adományozott. — 
A gyülekezet a gyermekek konfirmációját 
Pünkösd hétfőjén tartja.

Jubileum. A Magyar Luther-Társaság 
1926-ban ünnepli meg fennállása 40 éves 
évfordulóját.

K Ü L F Ö L D I  H Í RE K.

Burgenland. A alsó burgenlandi espe- 
resség Pinkafőn ülést tartott, amelynek tár
gyát az a kérdés képezte, hogy a tanítók 
milyen arányban legyenek képviselve a 
burgenlandi zsinaton. Megbeszélték a kán
tori javadalmakat és az iskolai vizsgák 
tartásának az idejét. — Felsőlövő segéd- 
lelkészévé Hoerschelmann Ferdinánd lie. 
theol. választotta meg. — Nagyszentmiháiy 
1924. év folyamán gyűjtőit: hermád temp
lomra 791 200, a pinkafői árvaháznak 186 
ezer, Gusztáv Adolf egyletnek 789000, 
Sinodusnak 110.000, Gallnenkirchennek 
112.500 K-t. — Született 22 fiú, 21 leány, 
konfirmáltatott 5 fiú, 16 leány, házasságot 
kötött 21 pár (4 vegyes), úrasztalához já
rult 162 férfi és 273 nő, meghaltak 20-an. 
Legutóbb tartott vallásos estélyen Smidt 
János lelkész A nő a nagyszentmihályi gyü
lekezet történetében címmel tartott rend
kívül értékes fölolvasást.

Ausztria. Grác ez idei konfirmációját 
május 17-én tartotta. Megkonfirmáltatott 
19 fiú és 29 leány.

Jugoszlávia. A noviszádi ev. egyház 
hívei a szlovákok és a németek a templom 
használata miatt ketté szakadnak. A néme
tek most külön templomot építenek ma
guknak. — Szuboticán (Szabadka) évenként 
négy Ízben tartanak nemet istentiszteletet.
— A jugoszláv egyházkerület felség folya
modványt nyújtott be, amelyben országos 
zsinat tartásra kér engedélyt A zsinat meg
szakítással két esztendeig fog tartani és 
székhelye előreláthatólag Noviverbász lesz
— Lelbach Péter cservenkai nagybirtokos, 
egyházfelügyelő 81 éves korában Cserven- 
kán meghalt. — A jugoszláv vallásügyi mi
niszter — írja a Vándorút — újabban nagy 
érdeklődést mutat az ev. egyház, különö
sen a lelkészek iránt. Egyik leiratában fel
világosítást kér a lelkészek állampolgár
sága, nemzetisége tárgyában; hol születet
tek, a jelenlegi államhatárokon belül, vagy 
kívül, hány leikész foglalta el állását a te
rületváltozás óta és hány lelkészi állás van 
üresedésben.

Németország, az egész német evangé
likus egyház a protestáns papiak 400 éves 
születésnapjára készül Június' 13-án lesz 
ugyanis 400 esztendeje annak, hogy Luther 
megnősült és evvel a protestáns papiak 
létezését megalapozta. Nagy ünnep lesz 
ezen a napon Wittenbergben Schöttler fö- 
superintendens prédikál és Knolle lelkész 
tart előadást. Az ünnep keretét pedig a 
birodalmi asszonyok szövetségének kon
gresszusa teszi.

Az egyházi zenei élet is kezd most fel
pezsdülni. Németország összes egyházi 
ének- és zenekarai május 23 és 25 közt 
nagy összejövetelt rendeztek Weimárban 
sok zenei és szóbeli előadással. A tárgya
lások központját pedig a korálok egysége

sítésének kérdése teszi majd.
Abból az alkolomból, hogy április 26-án 

volt Dresdában a belmissziűi kongresszus 
Berlin, Boroszló, Frankfurt, Königsberg és 
Münster városok rádió állomásai a bel- 
misszió és az evangélikus szellemű szere
tet tevékenység feladatairól tartottak elő
adásokat.;

A német hajósok száma már 50 ezerre 
emelkedett s evvel ismét előtérbe lép a 
hajósok missziója. A háború előtt nem volt 
valamire való kikötőváros a világon, ahol 
német missziói állomás nem lett volna. 
Most a német hajós misszió az államhoz 
fordul segítségért, hogy ezeket az állomá
sokat ismét üzembe tehesse.

Lengyelország. A lengyelek régi átka, 
hogy nem tudnak törvényes államéletet 
élni mindjobban bebizonyosodik. Mihelyst 
hatalomhoz kerülnek nem élvezik azt a 
törvényes módon hanem visszaélnek vele. 
Már többször adtunk hirt arról, mily haj
meresztő igazságtalansággal bánnak evan
gélikus testvéreinkkel. Most hire jön annak, 
hogy Gnesenben a Bethesda nevű evan
gélikus kórház vezetőségének kiadták a 
parancsolatot, hogy a kórházat 10 nap le
forgása alatt adják át és ürítsék ki. Csak 
természetes, hogy az evangélikus intézmé
nyekből róm. kaíh. intézeteket csinálnak. 
Ez a lengyel törvényesség.

Oroszország. Április 8-án halt meg 
Moszkvában az orosz keleti egyház pátri
árkája Tichon. Azelőtt Moszkva metropoli- 
tája volt a forradalom kezdetén ö lett a 
pátriárka, mely méltóságot még Nagy Péter 
cár beszüntetett volt. Az első években oda 
törekedett, hogy egyháza adminisztrációját 
jól megszervezze, ami sikerült is neki. Ak
kor léptek fel a bolsevisták és ettől kezdve 
élete folytonos zaklatás volt. Börtönbe ve
tették, halálra ítélték, C3ak a többi európai 
államok fenyegetései bírták rá a szovjet 
kormányt, hogy ki nem végezte. Későbbi 
munkája a bolsevista áramlatoknak az egy
házba való terjedése ellen irányult, s hogy 
még ma is van orosz keresztyénség, azt 
nagyrészben Tichon Pátriárka körültekintő 
és szorgos munkásságának lehet köszönni. 
Nevét az orosz keresztyénség áldással fog
ják emlegetni.

Palesztina. A jeruzsáiemi pátriárka 
kongresszusra hívta meg az alexandriai, a 
konstantinápolyi pátriárkákat és a keleti 
egyház főpapjait Jeruzsálembe, hogy egy
hazuk égető kérdéseit megbeszéljék és egy 
általános keresztyén világkongresszust elő
készítsenek.

A Getsemané kertjében új olasz temp
lomot építettek most bazilika stílusban. 
Hatalmas oszlopokon nyugszik a tető és 
márvány lépcsők vezetnek fel a belépőhöz 
ahol azt a szép idézetet olvashatni: Susti- 
nete hic et vigilate mecum (maradjatok itt

és legyetek velem ébren). A belseje 12 ku
polát mutat és mindenikben gyönyörű mo
zaik képekben le van festve a Getsemané 
története pl. Jézust Judás csókkal árulja el, 
Jézu3 és a poroszlók, Jézust az angyal 
erősíti stb. Mind éjjeli képek holdviiági 
fényben. Az egész templom az olasz mű
vészet egyik remeke.

Ú J D O N S Á G O K .

A korm ányzó Veszprémben. Fényes 
ünnepség keretében történt meg a Vesz
prém vármegyei muzeum megnyitása az 
elmúlt vasárnap. Az ünnepség díszét emelte, 
hogy azon részt vett nagybányai Horthy 
Miklós Magyarország kormányzója is. A 
muzeum létrehozása Laczkó Dezső érdeme.

Fischer Colbrie Ágoston kassai püs
pök hosszas betegeskedés után meghalt.

Újra fütyül a vonat. Talán már fele
désbe is ment, hogy valamikor éles fütyü
léssel jelezték a vonatok indulásukat és 
érkezészket. Ezt a régi szokást Kossuth 
Ferenc szüntette meg kereskedelemügyi 
miniszter korában. A máv. igazgatósága 
visszatért a legrégibb békekorra és újra 
elrendelte, hogy a mozdonyok fütyüljenek, 
ha az utolsó őrházat elhagyva, „bejár a 
vonat* az állomásra.

Bő istenáldás. Zsély községbe (Nóg- 
rádmegye) Kovács Sipeki Pál béres felesége 
négy gyermeket szült. Egy fiú, három leány. 
Mindnyájan, az anyával. együtt jól érzik 
magukat. Keresztapául a köztársaság elnö
két kérték fel.

Az eke centennáriuma. Pozsonyban a 
mezőgazdasági akadémia most ünnepelte a 
ma használatos eke feltalálásának 100 éves 
fordulóját és egyben hódolt Veverka Ferenc 
és Veverka Vencel feltalálók emlékének.

Pocsolyába fulladt egy em ber, aki 
megm enekült a  Titanicrol. A világ leg
nagyobb hajókatasztrófájánál, a Titanic 
elsüllyedésekor, 1912. április 12-én 1820 
személy fulladt a tengerbe. Azok között a 
kevesek között, akik csodálatosképpen 
megmenekültek, volt egy Palmquist Oszkár 
nevű egyén is, aki most — mint az ame
rikai lapok írják — éjjeli sötétségben bele
esett egy két méter mély pocsolyába és 
ott fulladt.

A pápa á ld ása  — rádión keresztül.
A szent év tiszteletére tegnap a Szent Pé
ter templomot sokezer fáklyával pompásan 
kivilágították. A kivilágítás a rómaiaknak 
és a zarándokoknak százezreit vonzotta a 
Szent Péter templom <>lötti hatalmas térre 
is. A kormány csaknem összes tagjai is 
megjelentek, hogy a látványosságot meg
nézzek. A Szent Péter temp'omban ez al
kalommal állíttották fel először a rádió- 
készüléket, amely a pápa áldását közve
títette. Mi mégis azonban csak az Istennek 
áldásából kérünk.

Amundsen, aki az északi sarkot akarta 
átrepülni, még mindig nem adott magáról 
eleijeit. Félő, hogy katasztrófa érte őket s 
Amundsen sorsa az északsarki jégbiroda
lom örök titka marad.

Pusztító viharok. Olaszország jó része 
felett hatalmas vihar vonult el. A villám- 
csapások mintegy nyolc embert agyonsúj
tottak. — A keleti partokon orkán dühön
gött, amely nagy karokat tett a vasúti vo
nalakban, a táviróvezetékekben és a házak
ban. Elcoroban egy mozgószinház össze
omlott; tizenhárom ember meghalt, tizen
négy ember megsebesült. A romok között 
még több halott és sebesült van.
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Május 30-án 100 millió koronát sorsol 
ki Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapja, 
az Uj Idők olvasói között. Az Uj Idők új 
számában folytatódnak Csathó Kálmán és 
Ludwig Wolff érdekes regényei. Közli a lap 
azonkívül Pásztor József és Capus Alphons 
elbeszéléseit, Herczeg Ferenc és Rákosi 
Jenő cikkeit, Ernőd Tamás, Terecsényi 
György és Tarcsai-Fehér Géza verseit, 
számos művészi és időszerű képet és a lap 
rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői 
üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj Idők 
előfizetési ára negyedévre 80.000 korona, 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest VI., Andrássy-űt 16,

Magyar Lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folytatódik. Az egyik Szederkényi 
Apna: „ M á r i k a “, a másik J. Colomb 
„Évi néni“. E regényeken kívül mulattató, 
tanulságos és érdekes olvasmányok, szebb
nél szebb képek egész kincsesházát találja 
meg az olvasó a lapban. Előfizetési ára 
negyedévre 30 000 korona Minden előfizető, 
aki 50.000 koronával fizet elő V« évre, a 
Magyar Lányokon kívül három kiváló szép 
kiállítású ifjúsági regényt kap. Mutatvány- 
számot kívánatra ingven küld a kiadóhiva
tal Budapest, VI., Andrássv-ut 16.

Dickens: Copperfeld Dávid a világ 
egyik legszebb története és Kertész Mihály: 
„Bohóc Péter“ című elbeszélése folytató
dik AZ ÉN ÚJSÁGOM e heti számában. 
Ezenkívül mesék, versek, színdarabok, tré
fák, kedves levélkék, hasznos ismereteket 
tartalmazó garmadája vár Az Én Újságom 
olvasóira. Előfizetési ára negyedévre 25.000 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. kér,, 
Andrássy ut 16.

A frakkos betörő, Erdődy Mihálynak, 
az országos hírű Írónak e című szenzációs 
tárcáját közölte a Magyar Uriasszonyok 
Közlönye Gazdasszonyok Lapja legutóbbi 
száma.

Ez a lap ma a magyar uriasszonyok 
kedvenc lapja lett, mert az asszonyokat 
érdeklő, feltűnést keltő vezércikkein és 
tárcáin kívül héfrői-hétre a legkiválóbb 
tészta- és tortarecepteket is közli. Háztar
tási rovatain kívül, divat és kézimunka 
rovata Írásban és képben, valamint a gaz
daság, kertészet és baromfi udvarról irt 
cikkei érdekesek é3 nívósak. Heti színházi 
levél és humor rovata pedig nemes szóra
koztatója a magyar úrasszonyoknak. A 
gyermekek részere az ország egyik leg
kiválóbb meseköltője: Oszkár bácsi ír 
hétről-hétre kedves, tanulságos messt. A 
lap előfizetési ára félévre 100 000 korona. 
Megjelenik minden csütörtökön. Szerkesz
tőse^ és Kiadóhivatal: Budapest, V., Só
lyom- u 16, 1. 10.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Búbcakapl. Jólehet névtelen levelekre nem rea

gálunk, ezúttal becses érdeklődésére mégis tudatjuk, 
hogy az illető iró jelenleg a fővárosi lapoknak dol
gozik. Mit csináljunk az 5.000 K-val ? — N. N. Nyilt 
levele aunyira hetyi érdekű, hogy azt méltóztassék 
sokkal inkább esetleg egy helyi lapban közzétenni.
— I’. S. Rákospalota. Fáradozását hálásan köszön
jük. Kérjük továbbra is nagybecsű jóindulatát. Szív. 
üdv. — Tolnai. Sajtóuap alkalmából különböző címen 
befolyt összeg (offert., gyűjtés stb.) a maga teljos 
egészében az egyházkerületi pénztárba küldendő be.
— Érdeklődő. Hogy protestáns szempontból mikép 
kell megítélni ezt a szervezkedést, közöljük az egyik 
megyei lap reforádájából a következő idézetet: „A 
kis város katholikus intelligenciája lelkesedéssel 
sorakozik Szent Imre zászlója alá, hogy segítse fel
építeni az integer Mária országot“. Hogy ezt hogyan

gondolják elérhetni legkönnyebben, erről felvilágo
sítássa l szolgálhatna talán a histórikusuk. — Nagy
csákány. Szomorú jelenségek című nyilt levelüket 
nem vagyunk hajlaudók közzétenni. — Kemenesaljái. 
Az ítéletet mi is olvastuk. Várjuk be csak nyugod
tan a dolog végét. — II. I., L. I. Morávci. 8. K. 
Bodonci. A beküldött összegeket köszönettel kézhez 
kaptuk. Szív. üdv. — Nyilvános elszámolást kérünk. 
Annyira helyi érdekű és személyes izű, hogy tekin
tettel lanunk országos jellegére, nem hozhatjuk cik
két. — Őzt. L. J.-nó Pécel. Fáradozásukért sok há
lás köszönet és szív. üdv.

reíe-ő* uorkosztó és kiadó: CZIFOTT GÉZA 
íaaatgottM /í, Yscrámngye. 

Sserkasztőt&rs: NÉMETH RABOLT. 
Kéziratok«! nem itdunk tí. sxi.

Felhívás!
Felhívom ismeretien helyen tartóz

kodó kk. Kovács Mihály, született 1905 
július 26-án, magyarszombathslyi la
kost, hogy elhalt édesanyja után —  
örökségének rendezése ügyében —  
mielőbb hazajöjjön. Egyúttal felkérem 
mindazokat, kik nevezettről tudnak, 
hogy fenti ügyben mielőbb értesíteni 
szíveskedjenek.

Ev. lelkész Magyarszombathely.

A kőszegi leánynevelö-intézet igazgató
sága felkéri az érdeklődőket, hogy a jövő 
évi felvételre szóló folyamodványokat leg
később jún, hó 10-ig nyújtsák be, mivel 
helyszűke miatt kesöabi jelentkezések nem 
lesznek kedvezően elintézhetők. 5— 6

Kerestetik egy megbízható, jó magavi- 
selesü leány, aki háztartási do gokban já
ratos, öreg házaspárhoz háztartási alkal
mazottnak. Cí.n a kiadóban. 1—3

Kiválóan szakképzett orgonaépitő, 
ki huzamosabb ideig Németországban, 
Hollandiában, Schweizban, Ausztriában 
stb. dolgozott, elsőrendű kül- és bel
földi bizonyítványokkal rendelkezik, 
ajánlja magát orgonák építésére, átala
kítására, javítására jótállás mellett.

Címe: 1—10
M A R Z E L L  E N D R E

orgonaépitő
Budapest, IX, Közraktár- ucca 14.

Már tárgyánál fogva is az imádkozó 
tanítványok pünkösdi gyülekezetét állítja 
elénk Az Úri Ima. ízléses kiállítású könyv 
a pápai Ref. Theologus Iratterjesztés ki
adásában most jelent meg. Ajándéknak is 
nagyon alkalmas. Ára 21.000 K — Meg
rendelhető: Református Theologus Iratier- 
jesztés Pápa, Főiskola a pénz előzetes be
küldése. vaev utánvét mellett. ___

Gazdák figyelm ébe!
Legújabb vívmány a kaszagyártás 
terén a »Páva Nemes-acél« véd

jegyű kasza
Egy próbarendelés mindenkit meg fog 
győzni e kaszák kiválóságáról. Jó tá llás 
minden darabért; amennyiben meg 
nem felel, háromszori kikalapálás 

után is készségesen kicserélem.
Kapható kizárólag

SALBER KÁROLY kereskedésében
Szentgotthárdon. i i —20

S. Kováts Menyhért
orgonaépítömester Veszprémben,

kit annak idején Istenben boldogult 
Gyurátz Ferenc püspök is ajánlott 
gyülekezeteink pártfogásába. Elvállal: 
ORGONA-átalakítást, javítást, hango
lást, HARMONIUM-javitást, hango
lást, mérsékelt árak mellett az ország 

bármely részében. 3

Konfirmációi és pünkösdi ajándék szeretteinknek!
Gyurátz Ferenc: 3—3

L E L K I  V E Z É R
cimü imádságoskönyv új, X-ik kiadás.

Ára egész vászonkötésben 8 K  alapár, 7000 szorzószámmal.

Kapható K IS T I V ADA R könyvkeresk. P ÁP A.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-baa. 

Laptulajdonoa:
i D u n á n t ú l i  L n t b e r - S z 3 v e t s S o
A* OrazátfOH Iiuthor-Szövot- 

■ég hivatal on lapja.

Kéilratok, előíizetóai dijak 
óh reklamációk a 

HARANGSZÓ sznrkesztó 
ki adt hivatalának 

Ssontgotthárdra (Vasrra.) 
iOldaodók. 

Klőtíietést elfogad 
nhidan avang. leiké«» 

és tanító.
HiiiJeleslt minden vasárnap

J>IÍíSíS{*ÍÖ.
Irta: M esterházy Sándor.

Ezt a latin szavat: „missió“
újabb időben mindgyakrabban hall
juk. Magyarul ez kiküldetést jelent. 
Jelenti az Isten országának terjesz
tésére való kiküldetést; a szó leg
nemesebb, legszentebb értelmében 
apostoli munkára való kiküldetést.

Szólunk pedig belmisszióról és 
szólunk külmisszióról. — A bel- 
misszió a közelben evangélikus 
keresztyén egyházunk kebelében, 
gyülekezeteinkben, egyházmegyé
inkben, egyházkerületeinkben, e- 
gyetemes egyházunkban és általá
ban az összes evangélikus egyhá
zakban végzendő apostoli munkára 
vonatkozik, hogy ez által a hitélet 
mélyüljön, híveink tiszta evangéli- 
omi hite erős legyen és ők minden 
kísértés, minden vihar közepette 
álljanak, mint tengerben a kőszál 
és híveink erkölcse igazán kegyes 
élet legyen és ők botlás nélküli 
futással haladjanak, Isten által ren
delt céljuk, a boldogság, az üdv 
felé. Dunántúli ev. egyházkerüle
tünkben az utóbbi években, — 
mint ez köztudomású, — hatal
mas lendületet vett a belmissziói 
munkálkodás. Vezető helyen a ke
rület nagybuzgóságú, fáradhatlan 
püspöke áll, aki szívhezszóló fel
hívással egy alkalmas útmutatót 
adott a lelkipásztorok kezébe. En
nek alapján szinte egyöntetűen 
indult meg és folyik a szent munka 
nemcsak a városi és falusi anya
gyülekezetekben, de a leányegyhá
zakban és a szórványhelyeken is. 
Lelkészek, tanítók, felügyelők, gond
nokok, presbiterek, kifejezetten bel
missziói, aztán ifjúsági és nőegyle
tek mind-mind résztvesznek, — 
kiki az ő talentumai szerint — a

In tsé tek  e g y m á s t m in d e n n a p ,  
m íg  ta r t  a m a i

lelkek javát előmozdító eme sáfár
kodásban. Az egyházmegyei, meg 
a kerületi belmissziói egyletek ki
küldöttei apostoli vándorútra kel
nek, felkeresik a hittestvéreket, 
istentiszteleteket, előadásokat tarta
nak, szívet-lelket gyönyörködtető 
és építő vallásos estélyeket rendez
nek, nem eredménytelenül.

Híveink mind lelkesesben zengik 
a reformáció hatalmas énekét: 
„Erős vár a mi Istenünk“. Mind 
bensőségesebben éneklik: „Örül
mi szívünk, Mikor ezt halljuk: A 
templomba megyünk, Hol Úristen
nek Szent igéjét halljuk“. Napról- 
napra többen és többen vallják a 
zsoltáríróval: „Uram, szeretem a 
te házadban való lakozást és a te 
dicsőséged hajlékának helyét“. 
(Zsolt. 26.8.)

Örülünk ennek és szívből kíván
juk, hogy a jó Isten egyházunk 
belmissziói munkálkodását gazda
gon megáldja!

De mentül nagyobb bennünk a 
hitbuzgóság, az egyházunkhoz való 
ragaszkodás, annál inkább kell 
gondolnunk azokra az emberekre 
is, kik még pogányok, kik még nem 
keresztelkedtek meg és óhajtanunk, 
meg munkálnunk kell azt, hogy 
ezek is megkeresztelkedjenek és 
egyházunkba belépjenek. Mikor 
pedig ezt tesszük, akkor már a 
kiilmisszió munkásai lettünk.

A kiilmisszió ugyanis a messze 
távolban, a pogányok és általában 
a nemkeresztyének között végzendő 
apostoli munkára vonatkozik, hogy 
terjedjen az Isten országa a föld 
minden határain. Üdvözítőnknek 
külmissziói parancsa még mindig 
tart. „Elmenvén e széles világra, 
hirdessétek az evangéliomot minden 
teremtésnek.“ (Márk 16.15.) Erre 
igen is nagy szükség van. Hiszen 
a föld kerekségén a 600 millió

Szerkesztí-Madóhlratal:

s z e n t o o t t h Ar d .
Vasvárraegya.

A „HARANGSZO“
előfizetési ára : a második 
negyedévre 16.000 korona. 
Csoportos kQld. 16.000 K. 
Lathor-liőretégl tagoknak 

10°/o-oa kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
a I .  negyedre 20.000 K.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

keresztyén mellett még mindig 
körülbelül 900 millió pogány, illetve 
nemkeresztyén van. Szinte lázas 
sietséggel kellene dolgozunk azon, 
hogy minél sikeresebb legyen a 
külmissziónak, vagy más szóval a 
hittérítésnek munkája. Mi ág. hitv. 
ev. keresztyének, természetesen azt 
óhajtjuk és azon munkálkodunk, 
hogy a pogányok közül a mi egy
házunknak nyerjünk mentül több 
hivet, egyháztagot, mert hisszük és 
valljuk, hogy ez a Krisztusnak igaz 
egyháza. Sajnos az ág. hitv. egyház, 
mely a reformáció első évtizedeiben 
csodás gyorsasággal hódított és 
fejlődött, az ellenreformáció miatt 
aránylag későn fordíthatta figyelmét 
és tevékenységét a külmisszióra. 
Csak a múlt században látunk 
evang. hittérítőket utrakelni, a ten
geren áthajózni és a pogányok 
között a Jézus Krisztusnak híveket 
szerezni. De egyházunk — Isten 
segedelmével — szépen gyarap
szik. A 210,000.000 protestáns lé
lek között evang. híveink számban 
is vezető helyen állanak. A refor
máció hazájában, Németországban, 
Lipcse városában, a németországi 
ág. hitv. ev. egyháznak virágzó 
külmissziói intézete van, mely már 
sok hittérítőt tanított ki és sokat 
bocsátott ki, különösen keleti Afri
kába, a Kilimándjáró és Meru vi
dékére. Ehhez az intézethez csat
lakoztunk mi magyarországi evan
gélikusok is, amennyiben különösen 
ennek közvetítésével érvényesítet
tük adományainkat a kiilmisszió 
mezején, sőt néhány lelkes magyar 
ifjút is küldtünk oda, hogy hittérí
tőkké kiképeztessenek. De ezelőtt 
mintegy másfél évtizeddel, dunán
túli lelkészek kezdeményezése foly
tán, megalakították az önálló ma
gyarhoni evangélikus misszió-egyesü
letet is. És ez az egyesület — bár

Viseljük szívünkön a Harangszó ügyét!
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sokáig kellett a kezdet nehézségei
vel küzdenie — már is szép sike
reket ért el. Lélekemelő ünnepé
lyeket is rendezett, tartott Pozsony
ban, Pinkafőn, Poprádon és Tren- 
csénben. Mindenütt óriási volt az 
érdeklődés. Zsúfolásig megteltek a 
templomok és a felolvasó termek. 
Feszült figyelemmel hallgatták a 
hívek a missziói prédikációkat, 
szavalatokat és a missziói állomá
sokról — vetített képek bemutatá
sával — tartott előadásokat. Min
denki fellelkesült, mindenki épült 
és minden hívünkben erősebb lett 
az evang. öntudat.

Különösen missziói egyesületünk 
felhívása folytán hazánk sok gyü
lekezetében szokássá lett vizkereszt 
ünnepén, vagy pünkösd 2-ik nap
ján missziói istentisztelet, illetve 
ünnepély tartása, — offertóriumok- 
kal. —

Azonban a világháború ä misz- 
sziói munkát is beszüntette, benn 
és künn. Sok missziói állomásunkat 
feldúlta az ellenség és sivár kép 
tárult onnan felénk. Csak újabban 
tudunk fellélekzeni és munkába 
állani.

Magyarhoni ev. misszió-egyesü
letünk választmánya, az egyetemes 
gyűlés alkalmával, Budapesten, 
1924. okt. 16-án Scholtz Ödön 
felsősoproni egyházmegyei esperes, 
egyleti elnök vezetése alatt gyűlést 
tartott, melyen a már régebben 
elhalt érdemes világi elnök: Stelt- 
zer Endre helyére megválasztotta : 
dr. Schneller Aurél kőszegi gyüleke

z z  Isten megfizet.
Irta: Mayer Pál. 6)

6. Bűn büntetlen nem m arad.
A magyar közmondás azt tartja, hogy 

addig jár a korsó a kútra, míg eltörik. A 
biblia örök igazságai azt hirdetik, hogy a 
jó Isten őrt áll törvényei felett s megbünteti 
azt, ki azok ellen könnyelműen vétkezik. 
Megalázza a büszke, hencegő embereket, 
hogy menthetetlenül buknia kell!

Kovács-Tótra, a gőgös bíróra egyszer 
csak rá kezdett járni a rúd. Sehogy se 
akartak úgy menni dolgai, amint ő szerette 
volna. Minden szándéka balul ütött ki. 
Tervei kezdtek dugába dőlni. Bármihez 
fogott, kudarc lett a vége. Zavaros kezdett 
lenni a helyzet mindenképen.

Először is a fiával volt baj. Városban 
tanult, költekező életét atyja kezdte nem 
bírni. Eladott előbb egy sertést, majd rá
ment egy tehén. Végül, mikor már se jobbra 
se balra — ráment egy szántóföld, majd 
megint egy, majd egy rét. Az álnokul szer
zett vagyonon nem volt áldás — az igaz, 
hogy a szegény Földi János sem szűnt 
meg a tolvaj bíróra átkot szórni. A fiú 
részéről egy ideig nyugalma volt, most

Aludjatok csendben. . .
Aludjatok csendben és édesen! 
Mosolygó, édes, szép két gyermekem; 
Ágyatoknál imádkozva állok 
S  kérem az Istent, nézzen le rátok.

Állok némán, összetett kezekkel, 
Nézem remegve, mint pihentek el; 
Orcátokról reám néz nevetve 
Jövő álmimnak minden reménye.

Megszólal szivem, Istenhez beszél: 
Szivedből Atyám, ha még áldás kél, 
Tartsd meg nékem e két kis gyermeket, 
Pusztulásuk engem is eltemet.

Számomra, ha fakad még valaha 
E  bús földön öröm szép virága, 
Csak e két gyermea szívéből fakad, 
Halld óh Atyám, könyörgő szavamat!

S  egy kéz simul végig a fejemen, 
Homlokon csókol drága hitvesem; 
Nézzük, nézzük a két alvó angyalt, 
Boldog álmuk orcánkra mosolyt csalt.

Schlitt Gyula.

zeti felügyelőt, ki a világi elnöki 
széket szép beköszöntő beszéddel 
foglalta el, Ígérvén, hogy az ároni 
házból magával hozott egyházszere- 
tetet a missziói egylet szolgálatában 
is gyümölcsöztetni iparkodik.

Örömmel hozzuk a „Harangszó“ 
olvasóinak és barátainak, kik bizo
nyára barátai az ev. külmissziónak 
is, tudomására, hogy a lipcsei misz- 
sziói intézet is, igazgatójának, dr.

másfelől kerülgette az Isten haragja. A 
jegyző úrral való barátságnak vége szakadt 
egyszer egy összeszólalkozásból kifolyólag 
a jegyző szó nélkül kipenderítette a birót 
a lakásából.

Majd jött a fiú érettségije. Ment az 
egyik föld a másik után.

A folytonos kudarc keserűségei annyira 
bántották édes anyját, hogy betegágyba 
került, amelyből föl se épült. Urához ment 
a csendes temetőbe, azzal a jóvá nem 
tehető tudattal, hogy fiát helytelen irányban 
nevelte. Egy mindenképen üres, meddő 
élet után, minden lelki üdülés, lelki béke 
nélkül tért a minden halandók útjára azzal 
a későn szerzett meggyőződéssel a szivé
ben: Isten nélkül nincs áldás, nincs bol
dogulás I A biró pedig ment-ment a lejtőn 
lefelé. Mérgelődött, káromkodott, perleke
dett most már mindenkivel, a jegyzővel, 
meg Földivel — hasztalan, a sors üldöző
jébe vette. Mikor a fia az érettségit letette, 
már alig volt 3—4 parcella földje. Még 
szerencse, hogy sikerült őt a közelben gya
kornoknak elhelyezni egy jegyzőbarátjanál.

A lányoknak, dacára a züllö gazdasági 
helyzetnek, jó szerencséjük volt: férjhez 
ment mind a kettő. A két esküvő, kelengye 
újból elvitt 1—2 szántót. Tetejébe jött a 
legnagyobb keserűség, ami szivét érhette:

Imelsnek vezetése alatt — miután 
Isten bölcs akaratából a munka a 
missziói mezőkön is lehetővé vált, 
— újult erővel indul tovább a Jézus 
által számára kijelölt utján. Viz
kereszt ünnepén, január 6-án. Lip
csében a Szent Miklós templomban, 
mely teljesen megtelt ünneplő so
kasággal, bucsuünnepélyt tartott, 
hogy ünnepélyesen kibocsássa Ra
um és Gutmann hittérítőket a kelet
afrikai evang. gyülekezetekbe és 
ezek szórványaiba. Azóta az a két 
hittérítő hajóra szállt és elhajózott 
a nagy munkamezőre. Majd mennek 
utánuk mások is. Bárcsak mehet
nének százak és ismét százak. 
Mindre lenne szükség, mert a po
gány még mindig sok, nagyon sok. 
„Az aratni való sok, de a munkás 
kevés. Kérjétek az aratásnak Urát, 
hogy küldjön munkásokat az ő 
aratásába.“ (Máté 9.37—38.) Igen, 
kérjük mind. Imádkozzunk a mi 
ev. hittárítésünk sikeréért. Midőn 
a „Mi Atyánk“ 2-ik kérését: „Jöj
jön el a Te országod“ imádkozzuk, 
gondoljunk a pogány okra is és 
kérjük Istent, hogy oda is küldje 
el országát, az evangéliom országát, 
melyben béke lakozik. De adakoz
zunk is tehetségünk szerint e szent 
célra! Sok férfi és nő menne ki 
hittérítőnek, de nem mehetnek, 
mert hiányzik az anyagi eszköz. 
Eddig is azért nem volt nagyobb 
sikere a keresztyénség elterjedésé
nek, mert sokan megvonták ado
mányaikat e szent ügytől. Pedig 
senki se gondolja, hogy szegényebb

a legközelebbi tisztujítás alkalmával kibu
kott a méltóságból: egyetlenegy szavazatot 
sem kapott. Az emberek megvetették, utál
ták, nemcsak goromba, gőgös viselkedése, 
de kiderült hamisságai miatt is. Letört 
végkép.

Közben, mintha újból derengeni kezdett 
volna borús élete egén: fiát megválasztották 
egy vagyonos faluban jegyzőnek. Magában 
is nagy szerencse, még nagyobb, hogy 
előkelő, vagyonos leány lett a felesége. 
Fáradt, kimerült idegrendszere újból vidulni 
kezdett. Újból peckesen kezdett lépegetni 
s gorombáskodni az emberekkel.

De hasztalan, Isten nélkül nincs boldo
gulás a házaséletben sem !

A szép álmok szétfoszlottak, mint a 
köd s a rózsás remények keserves csaló
dásokba fulladtak.

A fiatal asszony magával hozta városi 
igényeivel együtt a csendes faluba a kőny- 
nyelmű, léha, mulatozó élet minden átkát. 
A csendes jegyzőlak egyszeribe hires lett 
az egész vidéken. Sehol olyan vendégsze
rető háziasszony, olyan előkelő, jóöarát 
házigazda I

A mulatozások akkor sem szűntek meg 
teljesen, mikor egy szép őszi napon azt a 
szomorú hírt hozta a posta, hogy a jegyző 
úr édes anyja jobblétre szenderült, itt hagyva
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lesz, ha a misszióra, a kiilmisszióra 
adakozik. Ellenkezó'leg gazdagabb 
lesz lelkiekben is, meg anyagiakban 
is, mert nagyobb lesz hite és mert 
Isteni megszaporítja felette egyéb 
áldásait is. — Tehát adjunk, mert 
még egyikünk sem adott eleget. — 
Adományok Budapestre Broschko 
G. A. pénztároshoz (IV. Deáktér 4) 
küldhetők.

Kapi püspök a székesfehérvári 
Evangélikus Nőegylet jubiláris 

estélyén,
Szép közöuség jelenlétében folyt le 

Székesfehérvárott a Nőegylet vallásos 
estélye, melyet fltven éves jubileuma 
alka!inából az ünneplések méltó be- 
tetőzőjeként tartott május 19 én. Köz
ének, Zsupanek Sándor katonai fő
lelkész imája után a gyülekezet 
missziói énekkara Fejér Ferenc kántor 
vezetésével Doane Crosbytől énekelt 
egy hála-éneket. Novák Kálmán pos
tatiszt-író saját szerzeményű és a 
póstások évkönyvében megjelent ver
sét, »A koldus á!má< t szavalta el 
mélyült lélekkA. Megragadó két pontja 
volt az estének Kéthelyiné Vakots 
Margit budapesti énekművésznő két 
eneke, aki szinte felülmúlhatatlan 
tökéletességgel szólaltatta meg de

Foure-nak egy áriáját és Massenet 
»Cid Hallelujáhc-t. Kapi Béla püspök 
Máriáról, a Jézus anyjáról, festett 
mély vonalú és színekben dús képet, 
kifejezésre juttatva azon keresztül a 
mai kor nőjéhez, de azután minden 
emberhez is szóló felséges üzeneteket. 
A saját életünkben s reánkbizottak 
életében keresni az isteni vonalakat ; 
a szeretetben eljutni az állandó meleg- 
szírőség erőihez; az odaadásban a 
naponkénti meghaláshoz ; s a gyakor
latban az isteni elhivatás megterem
téséhez 1 Gáncs Aladár lelkész imája 
és a Himnusz éneklése zárta be az 
estélyt A jubileumra beszerzett ke
resztelő kanna első szent használata 
a mennybemenetel ünnepének délután
ján volt, amikor a gyülekezet jelen
létében, s a Fóbé Evangélikus Dia
konissza- Nőegylet kvartettjének szép 
énekszámai között, Mohr Henrik 
óbudai lelkész megkeresztelte a gyü
lekezet lelkészének újszülött fiát.

A stockholmi világkonferencia.
A gyakorlati kereszfyénség világszövet

ségének előkészítő bizottsága Zürichben 
ülést tartott, amelyen a Stockholmban tartan
dó világkonferencia programmját beszélték 
meg. Az eddigi megállapodások szerint 
aug. 6—7—8-án a World Alliance tart 
ülést, aug. 9—19-ig a gyakorlati keresz- 
tyénség világszövetségének bizottságai ta
nácskoznak. Négy bizottság van: amerikai, 
angol, európai és orthodox. Aug. 19—39-ig

az életet, mely néki igaz örömöt soha nem 
hozott. S itt hagyva immár teljesen árván 
é j elhagyottan urát, a volt hatalmas bírót. 
Az asszonyt eltemették s a mulatozások 
folytak vad iramban. Az volt az elv : Addig 
mulassunk, amíg élvezzük az élet örömeit, 
amíg fiatalok vagyunk!

Egyszer azután nagyon összetorlódtak 
az esedékes számlák. Cukrász, csemegés, 
pezsgőgyár, szabók sürgetve kezdték köve
telni a számlák kiegyenlítését. De honnan ?

— Szaladj fel fiam, édes atyádhoz, talán 
ki tud segíteni pillanatnyi zavarunkból.

— Sajnálom fiam, szólt az apa, most 
nem tehetem. Nekem is rendeznem kell 
ügyeimet s a napokban igen érzékeny vesz
teséget is szenvedtem.

— Mi a csudát csináltok, te leány, szólt
az anya, hiszen ha így költekeztek, egy 
miniszter fizetése sem elég! 1

— Hagyja, kedves Mama, egyszer élünk! 
Majd ha idősebbek leszünk, összébb húz
zuk magunkat.

De pénz nem volt. Pedig a tűz már- 
már a körmükre égett.

Mit volt, mit tenni, a jegyző fogta ma
gát s a hivatalos pénzekből fedezte a mu
latozás költségeit s rendezte a számlákat.

— Holnap majd visszateszem.
Holnap azonban új vendegek jöttek, új

költségek támadtak.
Holnapután pedig egészen váratlanul 

hivatalvizsgálat volt s a tetemes hiányt hi
vatalosan konstatálták.

Lesújtó jelenetek játszottak le a jegyzői

lakon. A jegyző a feleségét okozta.
A jelenet vége az lett, hogy az asszony 

bevágta maga után az ajtót s elment, hogy 
többé vissza se térjen.

Mikor a már magánosán élő apa a hí
reket hallotta, a gutaütés kerülgette.

— Mi lesz, mi lesz én velem?
Rövidesen megtudta. Jegyző fiának a

hiányt pótolnia kellett, ha börtönbe nem 
akart jutni. De honnan ? Mit volt mit tenni, 
elkellett adni a Földi féle házat, miután a 
föld már régen gazdát cserélt. Lopott jó
szágon nincs Isten áldás s ebül szerzett 
vagyon ebül vész e l !

A fiú lődörgött egyik helyről a másikra. 
Sehol nyugta, sehol maradása nem volt.

És az apa? Bűnös, soha megtérésre 
hajló élete, áldástalan földi pályája vége 
felé közeledett.

Hol pihenje ki az élet fáradalmait ?
Vejei tudni se akartak arról, hogy ná- 

lok huzza meg magát.
— Menjen ki a présházba lakni!
— De ki fogja ott gondozni?
— Törődjék vele!
így került a büszke Kovács-Tót az egy

kor rettegett biró a temető tőszomszédsá
gában lévő présházba élete alkonyán min
denkitől elhagyva. Néha járt ki oda egy 
vén kiszolgáló, hogy a szobát rendezze s 
a rokonság könyöradományait, kis enni- 
inni valót kivigye. Úgy is halt meg, elha
gyottan.

Mikor temették, alig siratta valaki.
Az Isten megfizeti Vége.

lesznek a nyilvános tárgyalások, melyeknek 
programmját a következő megbeszélések 
képezik:

I. Isten uralma a népek közéletében.
II. A keresztyén egyház és a szociális 

kérdések.
a) A keresztyén jótékonykodás és a 

szociális probléma.
b) A keresztyén ember és keresztyén 

egyház kötelessége az ipari és gazdasági 
problémával szemben.

III. A keresztyénség és erkölcsiség.
a) Az életpálya és az élethivatás prob

lémája. ~
b) Az otthon és a lakás.
c) Az ifjúság.
d) A nemi kérdés.
e) A bűn és büntetés. N
f) A pihenés.
Aug. 23-án templomi ünnepély lesz, ahol 

a nagytemplomban az ünnepi beszédet dr. 
Raffav Sándor püspök mondja.

IV. Az egyház és a nemzetköziség.
1. Az egyház nemzet és államfeletti volta.
2. Az egyház és a testvérszeretet.
3 A fajiság kérdése.
4. Az egyház és béketörekvések.
5. A nemzetközi jóbarátságról szóló 

jelentés.
6. A jog, mint isteni alapja a népek 

érintkezésének.
7. A keresztyénség és a patriatiznius.
a) A keresztyénség kötelessége az ál

lammal szemben.
b) A keresztyénség kötelessége a polgár

társakkal szemben.
V. A keresztyénség és a nevelés.
a) A nemzeti testvéri szeretetre való 

nevelés.
1. Az elemi iskolai nevelés.
2. A töiíénelem által való nevelés.
b) A nemzetközi testvéri szeretetre való

nevelés. »
VI A hit és szervezetegységre való 

törekvés.
Aug. 15-éh tartja a hit és szervezet 

világkonferenciájának állandó bizottsága 
ülését, melynek elnöke Brent newyorki 
anglikán püspök. A bizottságban az egyet
len magyar képviselő dr. Raffay Sándor 
püspök.

Szept. 1-én és 2 án Oslóban (Krisztiá- 
nia) egyetemi ünnepség lesz, utána 3-tól
6-ig a lutheránus világkonferencia ülésezik.

Az evangélikus egyházunkat a nemzet
közi jóbarátság világkonferenciáján dr. Raf
fay Sándor püspök, mint a magyar sectió 
elnöke, báró Kaas Albert, mint helyettese 
képviselik. Református testvéreink részéről- 
dr. Ravasz László püspök, társelnök és 
Boér Elek vesznek részt. A gyakorlati ke
resztyénség világszövetségének a konferen
ciáján dr. Raffay S. püspökön kívül rendes 
tagokul képviselik evangélikus egyházunkat 
báró Kaas Albert és dr. Leffler Bela. Helyet
teseknek pedig be vannak jelentve Geduly 
Henrik püspök és dr. Pröhle Károly egyet, 
tanár. A református egyházat öten kép
viselik, úgymint: dr. Ravasz László és 
Révész Kálmán püspökök, dr. Révész Imre, 
Boér Elek és dr. ifj. Victor János.

Gyüjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a „HARANGSZÓ“ 

fenntartására.
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Tükörképek.
Irta : Farkas Elemér.

Az igazi nagyok nemcsak beszé
deikkel tanítanak, hanem életükkel is. 
Náluk az élet mozzanatai, eseményei 
arra valók, hogy megerősítsék, meg
pecsételjék az igét, mit az ajk hir
detett.

Ezen kiváló nagyok közül való 
volt az a férfiú, kit néhány rövid hét 
előtt kísértünk ki Pápán a temető
kertbe : Gyurátz Ferenc ny. püspö
künk. Az ő szép, erényekben gazdag 
bevégzett életéből akarok felmutatni 
egyes tükörképeket, hogy amint éle
tében tanított, tanítson halála után is 
életeseményeivel, nemes jellemvoná
saival bennünket.

* * *
*

Köztudomású dolog, hogy Gyu
rátz Ferenc Bükön 1841 április 27 én 
született. Szülei szegénysorsu embe
rek voltak. Édesatyja, mint faragó, 
napszámmal kereste meg családtag
jainak szükségletét. De Gyurátz Fe
renc sohasem szégyenlette a maga 
szegény származását. Mikor lelkész, 
mikor esperes, mikor püspök lett is, 
a legnagyobb hálával s kegyelettel 
adózott szülei emlékének.

Szép jellemvonását adta a szülők 
iránti hálának s kegyeletnek az 1896. 
évben, amikor Bükön püspöki egyház
látogatást végzett s az 1906. évben, 
amikor Bükön 12 theologust avatott 
lelkésszé. Mind a két alkalommal 
arra szólított fel már előzőleg, hogy 
a vendégeket hozó kocsik közül egyet 
tartsak vissza s amikor a fogadtatás 
véget ért, amikor az finnepeltetéstől 
szabadulhatott, első útja a temető
kertbe vezetett s ott jő szülei sir- 
halmánál imádkozva a gyermeki há
lás kegyelet oltáránál áldozott.

* **
Gyurátz Ferenc már mint gyermek 

tanujelét adta fényes tehetségének. 
Mikor a második s harmadik elemi 
osztályba járt, már magára vonta a 
büki gyülekezet akkori kiváló tanító
jának: Szente Györgynek figyelmét, 
aki azután meleg érdeklődést keltett 
a kiváló tehetségű gyermek iránt a 
tanügy barátai körében, így a nemes 
gondolkodású Guóth Ignác úr szívé
ben is. Jellemző volt a kis Gyurátz 
Ferencre, hogy a szó teljes értelmé
ben bújta, falta a könyveket. Amiféle 
könyv csak a kezébe akadt, azt át
olvasta, áttanulmányozta. Mikor nyári 
szünidőben ő is, mint többi társai, a

Fohász.
Legyen meg Uram! a Te akaratod;
Mert bölcs és jó az, amit Te akarsz I 
Bármiként vezet atyai szent karod,
Tudom, azért irgalmadba fogadsz.
Óh, légy hát velem jó és rossz napomban, 
Ne hagyj kételkednem jóságodban!
Ha hiszem azt, hogy Te jó  Atyám vagy, 
Úgy szívnyugalmam soha el nem hagy.

Ámen. 
H. P.

nap legnagyobb részét a mezőn 
marhalegeltetéssel töltötte, mikor ki
ment a mezőre, kis táskájába nem 
egyszer elfelejtette beletenni a testi 
eledelt, a kenyeret, de a lélek eledele, 
a könyv nem maradt el sohasem. S 
bizony, mikor az árokparton, vagy 
egy-egy bokor alatt, vagy egy-egy 
fatövében nekifeküdt a vele vitt könyv
nek, nem egyszer megtörtént az, hogy 
marhái a tilosba tévedtek, de hát az 
így okozott anyagi kárért bőséges 
kárpótlást nyújtottak azok a lelki 
kincsek, melyek az ő szívét gazda
gították.

* **

Mikor Bükön a 6 ik elemi osztályt 
elvégezte, hol az akkori kiváló tanító 
a jobb tehetségű gyermekeket latin 
nyelvre is tanította már, fényes ered
ményű vizsgája után a templomból 
kijövő édesaty jához így szólt T. Guóth 
Ignác ú r: »János! ezt a gyermeket 
taníttatni keil« 1 »De hát hogyan, 
Tekintetes Uram« ? kérdezé az édes- 
atya, »hisz nekem annyim sincs, hogy 
ruhát vehessek neki s egy havi szük
ségletét fedezzem Sopronban.« »Nem 
baj János« — felelt Guóth Ignác úr, 
»majd előteremtjük, ami szükséges « 
S ezzel gyűjteni kezdett — maga 
járva jó példával elől — a szegény
sorsu gyermek számára barátai és 
ismerősei között úgy, hogy mire szep 
tember 1 - je elérkezett, meg volt a 
szükséges ruha, a szükséges pénz s 
azzal ő maga vitte fel Sopronba a 
szegénysorsu gyermeket, hogy be
írassa az evang. líceum tanulói közé. 
S Sopronba megérkezve ezekkel a 
szavakkal mutatta be volt iskolatár- 
sának, a soproni főiskola egyik jeles 
tanárának, Müllner Mátyásnak: »Má
tyás 1 most egy olyan gyermeket hoz
tam Bükről, akiből püspök lesz.« 
Lett is! úgy, hogy midőn 1896 ban 
a püspöklátogatás alkalmával ebédre 
a püspököt és kíséretét Guólh Ignác 
úr látta vendégül magánál, a kedves 
házigazda e szavakkal kezdhető a

püspök urat felköszöntő szónoklatát: 
»büszke vagyok arra, hogy egy jós
latom beteljesült, mert mikor negy
ven egynéhány évvel ezelőtt én Gyu
rátz Ferencet felvittem Sopronba, e 
szavakkal adtam át Müllner Mátyás
nak ; ebből a fiúból még püspök lesz 
s most őt, mint egyházkerületünk fő - 
pásztorát, mint községüuk legnagyobb 
szülöttjét ünnepelhetjük körünkben.«

* *
*

Sopronban az első és második éven 
még volt szükség a segélyre s azt a 
jó Guóth Ignác úr, támogatva a büki 
nemes gondolkozásu evang. hitsorso- 
sok által, elő is teremtette De nem
csak a hitsorsosok támogatták a se
gélyre szorulót, ott volt a jótékony
ság gyakorlói között a büki izraelita 
v állású Feigelstok-család is s főleg 
ruhával segítette a tanuló ifjút. A 
harmadik osztálytól kezdve már se
gélyre nem szorult, hiszen másokat 
tanítva már annyit birt szerezni, hogy 
fenn tudta magát tartani s minden 
szükségletét fedezte. (Folyt, köv.)

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Jézus nyomdokán.
Jún. 8. Örömben. Lukács 1 0 .21. Jézus 

lelke megtelik örvendezéssel, afölött, hogy 
70 aratót állíthatott be az Úrnak gaboná
jába. A Jézus öröme az Isten országa ter
jedése feletti öröm. A mások üdvössége 
feletti önzetlen öröm. Minek Síoktain és 
tudok én Őrölni ? A magam hasznának ? 
Más kárvallásának? Anyagi előnyöknek? 
Földi kincseknek ? Talán bűnös élvezetek
nek, vagy épen a Sátán barátságának? 
Tudtam-e már őrülni lelkem tisztaságának, 
örökkévaló, romolhatatían mennyei kincsek
nek? Örültem-e a más javán s mondok-e 
naponkénti örvendezésteljes hálaimát ama 
mindnyájunkká! közös draga ajándékért, a 
Krisztus váltsághaláláért ?!

Jún. 9. Bánatban. Lukács 19 41. Jézus 
sír Jeruzsálem láttán. Siratja a bűnös, most 
már menthetetlen várost. Jézus sohasem 
sír önmagáért. Másokért a bűnösökért hul
lat könnyet. Miért szok'am én bánkódni és 
könnyet hullatni? Azért talán, amit e föl
dön a világból már elvesztettem, avagy ta
lán azért, amit belő.e még el nem nyerhet
tem ? Bánkódtam és sírtam-e már elvesz
tett lelki javak mán és még el nem nyert 
mennyei kincsekén ? Sírtam-e már a bűnö
sökért? Sírtam és bánkódtam-e már a 
magam bűnös voltáért ?!

Jún. 10. Vigasztalásban. Máté 11.38* 
Jé/us magához hívja az elet fáradt vándo
rait és megsebesült harcosait s megnyu- 
gosztja őket. Lelkének örök békességet 
árasztja át beléjök. Vigasztaitam-e már én 
valakit? Krisztus minden megfáradottat 
magához hiv. Volt-e már egy elesett is, 
kit a porból felemeltem, voite egyetlen 
éhező és szomjuhozó, akit megelégitettem ? 
Vezettem-e már el az élet fáradt, megter
helt, tikkadt vándorai közül csak egyet is 
az örökélet üdítő forrásához, ahhoz, ki az
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élet vizet kínálja és adja minden megfára- 
dottnak ? I

Jún. 11. Szeretetheti. János 1 0 .n. Jézus 
a mi jó Pásztorunk életét adta érettünk a 
golgotái keresztfán. Adtam-e én már vala
mikor tanujelét annak, hogy szeretem az 
én felebarátaimat? Tettem-e már bizony
ságot arról, hcgv mindenem, mit Istentől 
sáfárkodásom idejére nyertem, nemcsak 
enyém, hanem felebarátaimé is? ! Tudok-e 
én lemondani, áldozatot hozni embertársaim 
javáért? Halálra tudnám-e adni felebará
tomért testemet is, hogy általa megment
sem mindkettőnk lelkét a z . élet számára ? 
Tettem-e már egyáltalában valamit fele
barátaim lelkének megmentésére?

Jún. 12. Engedelmességben. Filippi. 2.8. 
Jézus egészen a keresztfán való haláláig 
hűségesen engedelmeskedett mennyei Atyja 
parancsainak. Meddig vagyok hű és enge
delmes istenem irán t?  Az előcsalódásig ? 
Az első lemondásig? Az első megtámad- 
tatásig vagy próbáratételig ? Meg tudok-e 
állani a hitben, a hűséges engedelmesség
ben, ha kell. a kereszthaláláig is? !

Jún. 13. Cselekedetben. János 5 . n. Az 
Atya is és a Fiú is szüntelenül munkál
kodnak! Munkál ködöm-e én is szüntelenül 
ama legfőbb munkán, melynek eredményei 
soha meg nem szűnnek: az Isten országa 
megvalósításán? Tettem-e egyetlen lépést, 
szóltam-e egyetlen szót annak megvalósu
lása, terjedése érdekében ? Nyertem-e már 

i meg egyetlen lelket is annak számára?
Jún. 14. Imádkozásban. Lukács 2 2 .« —46. 

|ézus térdre esve, véres verejtéket hullatva 
imádkozik Atyjához, hogy: „ne az én aka
ratom, hanem a tied legyen!“ Tudom-e 
már azt, milyen áldás, milyen fegyver, mi
lyen védőpajzs, milyen hatalom az imád
ság ? Szoktam-e kérni ezt az áldást ? Imád
kozom-e azért, hogy tudjak imádkozni ? 
Használom-e ezt a fegyvert és paizsot a 
Sátán támadásai alkalmával, hogy legyö- 
zctvén, kísértésbe ne essem ? I Számomra 
is hatalmasság-e az imádság ereje, mely
ben Istennek Szentlelke munkálkodik ?!

Abaffy Gyula.

Kertscher Ede f

A szép Szepesäögosk egy kiválóan 
derék tagja dőlt ki az élők sorából. 
Igló mindig hires volt pedagógusai
ról Minden ág. hitv. ev. iskolájában 
voltak olyan tanerők, akik miatt a 
szülők messze földről ide küldték 
gyermekeiket.

Az ev. elemi népiskolának ilyen 
hires tanítója volt Kertscher Ede, 
megjelenésében imponáló, hatalmas 
férfiú, egészséges humorral, víg ke
déllyel, szókimondó természettel, aki 
szívvel-lélekkel evang. egyházának, 
hivatásának élt és az iglói társada
lomban több évtizeden át vezető sze
repet töltött be. 42 éven keresztül 
tanított, mely idő alatt 6 éven át is
kolájának igazgatója is volt.

Nem tartozott a hétköznapi embe
rek közé, mert tehetség dolgában 
jóval felül emelkedett a rendes átla

gon és egész egyénisége kiragadta 
ót a színtelen tömegből. Május hó 
15 én délelőtt 70 éves korában sze
rető hitvese, szül. Jármay Hermin, 
jelenlétében hunyta le örökre szemeit, 
mélységes bánatára sok ezer ember
nek. akik tudásuk alapjait tőle sze
rezték.

Általános részvéttel fogadták a 
halálhírt, mely hitvesén kívül két 
férjnél lévő leánygyermekét, Kuruc 
Kornélnét síül. Kertscher Elzát, Kés- 
márszky Gyulánét szül. Kertscher 
Laurát sújtja legjobban. Az igló ág. 
hitv. ev. egyház és iskolák haláláról 
gyászjelentést adtak ki, melynek so
raiból a nagyrabecsült kollegát sirató 
őszinte bánat hangja csendül ki.

Kertscher Ede született 1855-ben 
október 14-én Iglón. Tanulmányait 
itt végezte A négy elemi népiskolai 
osztály bevégzése után az iglói ev. 
főgimnáziumba járt, ahonnét a Vl-ik 
osztályból az akkor létesített állami 
tanítóképző intézetbe lépett, hol dr. 
Emericzy Géza igazgató és elismert 
pedagógus bölcs vezetése alatt már 
mint 111. éves növendék hivatalbeli 
elődjét több hónapon át helyettesí
tette és 1874-ben aug. 9 én annak 
helyére egy prőbaévre meg is lett 
választva. 1875. július 11-ón végle- 
gesíttetett állásában. Többször volt 
a népiskola tantestülete jegyzője, 
pénztárosa és igazgatója s midőn 
1880 ban az elemi népiskola és pol
gári leányiskola egy vezetés alá ke
rült, a két intézetnek az élén 6 esz
tendőn át mint igazgató működött. 
Tanítói hivatásán kívül egyházközsé
gében a jegyzői tisztet 16 éven át 
töltötte be s mikor ez állásáról le
köszönt, egyháztanácsnoknak lett 
megválasztva. A szepesi városi egy
házmegyében mint iskolalátogató, 
mint iskolabizottsági tag és mint tör
vényszéki biró érvényesítette a köz
bizalom által reáruházott feladatát. 
A tiszai egyházkerületben mint iskola
bizottsági tag és mint a kerületi tan- 
képesítő bizottságnak tagja és jegy
zője fejtett ki áldásos működést. A 
Szepesi Tanítóegyesületnek 26 éven 
át volt pénztárnoka. Működött még 
mint városi képviselő 24 éven át; 
mint az iglói kerületi betegsegélyzó 
pénztár ellenőre 7 éven át és mint 
a városi iparos tanonc iskola tanítója 
4 éven át. Szerette a gyermekeket s 
azoknak általánosan ismert Kertscher 
bácsija volt. 37

37 éves fővárosi magántisztviselő vidéki 
városban, esetleg falun bármely irodában 
állást vállal. Cím megtudható a kiadóhiva
talban. 1 - 5

K O R K É P E K .

K a rco la to k  a hétrő l.
Pdrisban „ Georges Wahla, a racio

nalista hírlapírók szövetkezetének el
nöke halt meg nagyon plasztikus 
módon, a szövetség évi bankettjén. 
Mikor betálalták a sülteket, az elnök 
lendületes és szarkasztikus köszöntőt 
mondott, telt pohárral kezében, azt 
eg yház és h ívő i e llen : „Együtt 
vagyunk kollegák megint, s végszóul 
mondom, igyunk s legyünk vidámak, 
mert nem tudhatjuk, ma halunk-e 
meg vagy holnap és hogy azután mi 
lesz?“ E zze l k ie jte tte  a  p o h a ra t  
kezéből, v issza ü lt a szé k é b e : 
ha lo tt vo lt“.

H E T I  K R Ó N I K A .

Bethlen miniszterelnök és Búd pénzügy- 
miniszter Genfben vannak, ahol a népszö
vetség pénzügyi bizottsága és a népszövet
ség tanácsa tartja üléseit. — Az összefér
hetetlenségi bizottság tárgyalta Haller István 
összeférhetetlenségi ügyét a kultuszminisz
térium részére történt tűzifa szállítással 
kapcsolatban — A Nemzeti Bank a kamat- 
lábot újból 2°/o-al leszállította. — Az ügyész
ség letartóztatta Beniczky Ödönt,’volt bel
ügyminisztert a Somogyi gyilkossággal 
kapcsolatban tett lázitó nyilatkozata miatt. 
— Az ellenzék feladta passzivitását és be
vonult a parlamentbe. — Heinrich Ferenc 
képviselő meghalt. — Rákoson súlyos vas
úti szerencsétlenség volt, melynek 2 halottja 
és 30 sebesültje volt.

Bécsben az egyetemi hallgatóság foly
tonos verekedése miatt a rektor bezárta 
az egyetemet.

Erdélyben az oláhok visszakívánják azt 
a szabadságot, melyet Tisza István idejé
ben élveztek.

Belgrádban legutóbb a bécsi kommu
nista központ üzelmeiről tárgyaltak.

A ném et birodalmi gyűlésen a hadügy
miniszter odanyilatkozott, hogy leszerelés 
helyett az egész világon állandó fegyver
kezést látunk. A beké állományok nagyob
bak, mint 1914-ben voltak.

Poroszországban az összes pártok 
bevonásával nagy koalíciós kabinetet akar
nak alapítani.

Az angol külügyminiszter kijelentette, 
hogy a brit kormány hajlandó érvényesíteni 
befolyását, hogy Bulgáriában a merényletek 
megszűnjenek.

Az olasz igazságügyminiszter a hiva
talnokokat fegyelmező és a politikának 
hivatalos ügyekben való illetéktelen bele- 
avatkozása ellen törvényjavaslatot nyúj
tott be.

A spanyolok és franciák elhatározták 
az együttműködést Marokkóban.

Amerika az újjáépítési kölcsön vissza
fizetését követeli.

A kőszegi leánynevelö-intézet igazgató
sága felkéri az érdeklődőket, hogy a jövő 
évi felvételre szóló folyamodványokat leg
később jún. hó 10-ig nyújtsák be, mivel 
helyszűke miatt késönbi jelentkezések nem 
lesznek kedvezően elintézhetők. e—6
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E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A m in den napi életből.
Állami diszpenzaire kedély- és 

idegbajosok számára. Vass József 
népjóléti miniszter 1 1 993/1925 II 
sz. rendeletével utasítást adott a 
lipdtmezei állami elme- és ideggydgy- 
intézetnek nyilvános ingyenes tanács- 
addhely (dispensaire) létesítésére ke
dély- és idegbajosok számára az 
elmebetegségek kifejlődésének meg
előzése céljából. Ezen rendelet értei
mében az állami elme- és ideggydgy- 
intézet igazgatója és főorvosai hétfőn, 
szerdán és pénteken d u. 3 tói 4 ig 
orvosi tanácsot és útbaigazítást adnak 
kedélybetegeknek vagy azok hozzá
tartozóinak és a központi idegrendszer 
betegségeiben szenvedőknek periphe
ries idegbajok kizárásával. Ugyanott 
tanácsadás az öröklés által terheltek
nek házasságkötés szándékánál, ab- 
normis vagy ideges gyermekek elme
orvosi megvizsgálása, indulatos, bru
tális vagy bűnöző hajlamokat mutató 
egyének hozzátartozóinak meghallga
tása és tanáccsal való ellátása —  
Tanácsadás alkoholisták, morphinis- 
ták stb. számára. — A miniszter 
rendeletében kilátásba helyezi az ön
ként jelentkezők intézeti befogadását 
is minden formalitás és orvosi bizo
nyítvány nélkül, ami azonban bizonyos 
alaprendelkezések előzetes módosítá
sát teszi szükségessé.

H A R A N G S Z Ó .

Szentháromság ünnepén.
Ev. Ján. 3.1-15.

Nikodémus fényes iskolapéldája annak, 
hogy a háromságos egy Isten mit akar a 
bűnös emberrel mívelni. Bizony, bizony 
mondom néked: ha valaki újonnan nem 
születik, nem láthatja  az Isten országát.

Kapi püspök a somogyi egyházme
gyében. Kapi Bála dunántúli püspök, aki 
a pünkösdi ünnepeket megelőzőleg néhány 
napot pihenés céljából Felső-Stájerban töl
tött, június 6 án indult el egyházláiogató 
kőrútjára a somogyi egyházmegye gyüle
kezeteibe. A püspök mindennap két gyüle
kezetei fog meglátogatni, kivéve a két va
sárnapot, amikor az egyiket a nagykani
zsai, a másikat a kaposvári hívek körében 
kívánja eltölteni. A kanonika-vizitáció ideje 
alatt a somogyi egyházmegyében három 
vallásos estély is lesz, egy Nagykanizsán, 
egy Kaposvárott, egy pedig Csurgón, amely 
alkalmakkor mindenütt a püspök fog elő
adást tartani. A püspököt cgyházlátogató 
körútja alkalmából Mesterházy Sándor es
peres, dr. Ittzés Zsigmond egyházmegyei 
felügyelő, Horváth Lajos egyházmegyei 
jegyző és Magassy Sándor helyettestitkár 
kísérik.

Hősök em léktáblája a pápai tanító
képzőben. Június 7-én leplezik le a pápai 
tanítóképzőintézet világháborúban hősi ha
lált halt 60 növendékének emlékére állított 
márványtáblát. Az ünnepi emlékbeszédet 
ez alkalommal nagymegyeri vitéz Raics Ká
roly altábornagy, dandárparancsnok tartja.

Lelkészi állásáról lemondott. Gáncs 
Aladár, lapunk belmunkatársa és fáradha
tatlan terjesztője székesfehérvári lelkészi 
állásáról lemondott és a piliscsabai „Febé“ 
diakonissza anyaház lelkész-titkári állását 
vállalta. Új állomáshelyén is a jó Istennek 
gazdag áldását kérjük és lapunk, a Ha
rangszó ügyét továbbra is megértő szere- 
tetébe ajánljuk.

A székesfehérvári gyülekezet Gáncs 
Aladár lelkész eltávozása folytán megüre
sedett lelkészi állás betöltése érdekében 
pályázat hirdetéséi öl eltekintve Fadgyas 
Aladár pápai és Irányi Kamill budai vallás
tanárokat hívta meg próbaszónoklatra. A 
május 17-én tartott közgyűlés felhatalmazta 
az egyháztanácsot, hogy amennyiben még 
az egyházközségi elnökségnél valaki által 
más név is ajánltatnék, saját jóbelátása 
szerint próbaszónoklatra másokat is meg
hívhat. Az első próbaszónoklatok június
7-én és 14-án lesznek.

Kiss János sírjánál. A szombathelyi 
Protestáns Nőegylet évről-évre felkeresi 
haló poraiban áldott emlékű lelkészének, 
Kiss Jánosnak, a dunántúli egyházkerületi 
gyámintézet volt pénztárosának sírját, vi
rágkoszorút helyez el arra és csendes 
imában áldja emlékét. Legutóbb pünkösd 
hétfőjén is testületileg vonult ki a nőegylet 
a temetőkertbe, ahol a sírnál Schock Gyula 
másodlelkész imádkozott, Greisinger Ottóné 
pedig kegyeletes szavak keretében tette le 
Kiss János sírjára a nőegylet koszorúját.

Sopron. A gyülekezeti Nőegylet Pünkösd 
hétfőn családi összejövetelt rendezett, mely 
alkalommal az ünnepi előadást Kapi Béla 
püspök A hit fejlődése címen tartotta.

Ezüstlakodalom. Ritka szép ünnepet 
ült a kőszegi gyülekezet. Dr. Tirtsch Ger
gely és neje tartottak ezüstlakodalmukat. 
Erre az alkalomra eljött a vasi közép egy
házmegye esperese Zongor Béla és meg
áldotta a jubiláló párt. A templom zsúfo
lásig megtelt. Az iskolás gyermekek sor
falat állottak és virágot szórtak a bevonuló 
elé. Zongor esperes mélyen átgondolt és 
baráti szívből jövő beszédet mondott és 
könnyekig meghatotta az egész gyülekeze
tét. Nagy lza magánénekével is nagyban 
emelte az ünnep szépségét. A templomi 
ünnepély után a jótékony nőegylet hölgy
bizottsága, melynek elnöke a lelkész neje, 
uzsonnát adott a lelkészlakon, melyhez a 
hívek is ajándékaikkal hozzájárultak.

Kluge Pál a körmendi gyülekezet fel
ügyelője május 26-án ünnepelte házasságá
nak 25 éves évfordulóját. Ez alkalommal 
az ipartestület énekkara szerenáddal tisz
telte meg Kluge Pált, ki az ipartestület 
elnöke és Körmend városának pedig váro3- 
birája.

Debrecenben a tavasz folyamán meg
indított orgonagyűjtés teljes sikerrel járt, 
úgyhogy az egyház az orgonát 190 millió 
K-t már meg is rendelte. Annak felavatása 
október 31-re van tervezve. — Dr. Mágócsy 
Sándor az egyet. isk. bizottság elnöke meg
látogatta a napokban Dómján Elek főespe
res kíséretében a debreceni elemi iskolát, 
ahol a tapasztaltak fölött legnagyobb elis
merésének adott kifejezést.

Győr. A győri templom, amint — azt 
a helyi lapjuk az Erős várunk írja — mos

tanában nem üres. Az elöljárók és hívek 
tudják, mivel tartoznak szentegyházunknak 
és Istennek. Legyen azért övé a dicsőség ! 
— A belmissziói egyesületének szegény 
gyermekeket élelmező akciója nap-nap után 
több é3, több gyermeknek juttat tápláló 
ebédet. Újabban szegény gyermekeket élel
meznek dr. Dukavits Vilmos, dr. Szent- 
iványi Géza, Kovács Dénesné és Szabó 
Györgyné.

’ Esperes beiktatás. A győri egyházm. 
esperesét, Németh Károlyt, június 29-én 
Győrött tartandó gyűlésen iktatja be ünne
pélyesen hivatalába.

Tapolcán a kicsiny fiókegyházközség
nek május 24-én emlékezetes, szép ünnepe 
volt az egyházmegyei elnökség által végzett 
egyházlátogatás alkalmából. A délelőtti is
tentiszteletet Magyary M. tb. esperes meg
ható konfirmációi aktusa vezette be. Majd 
Fenyves E. esperes felülvizsgálta a Nagy
L. polg. iskolai tanár által végzett hitokta
tási munkát, melynek eredménye elismerést 
és dicséretet érdemel. Azután folyt le az 
egyházvizsgálat a szokásos kérdőpontok 
megválaszolása alapján. Remény van arra, 
hogy a kis fiókegyház jövőbeli fejlődése és 
megerősödése biztosítva van, mert az ál
dozatkészség az első alkalommal is meg
nyilatkozott abban, hogy az offertórium több 
százezer koronát, a hitoktatás céljaira pe
dig 2 milliót meghaladó összegű önkéntes 
felajánlást eredményezett. — A gazdag mű- 
soru vallásos délutánon Fenyves E. espe
res „A mi hitvallásunk“ címén tartott ér
deklődést keltő, duzdító előadást. Nagy L. 
szentantalfai lelkész vallásos és irredenta 
költeményeinek remekeit adta elő, a leg
nagyobb elragadtatást keltve a közönség
nél. Szavaltak: Palkovics I., Jakab S., Boz- 
zay 1. és Fodor J. polg. isk. tanulók. Dr. 
Berzsenyi J. és dr. Róth I. felügyelők mind
végig jelen voltak az ünnepségeken.

Ev. egyetemi hallgatók segélyezése. 
A pécsi ev. gyülekezetben egyházi és kul
turális célokat szolgáló „Evang. Társaság“ 
feladatául tiizte ki, hogy a pécsi tudomány- 
egyetemen tanuló evang. egyetemi hallga
tókat szakkönyvek kölcsönadásával segé
lyezi. E célból tankönyvkölcsönző könyvtárt 
létesített. E könyvtár javára újabban a kö
vetkező adományok érkeztek b e : Bonyhádi 
ev. nőegylet 300 ezer, békéscsabai leány
egylet 170 ezer, Kossuth főgimn. Nyíregy
háza 400 ezer, Schöil Lajos föesperes 
(Hidas) 100 ezer, Mokry Bálint (Hidas) 100 
ezer, dr. Ittzés Zsigmond ehm. felügyelő 
(Kaposvár) 50 ezer, Győri gyülekezet 200 
ezer, Pécsi Takarékpénztár 1,000.000, Orsz. 
Luther-Szövetség 2,500 C00 K-t, Gálik Hona 
5 drb és dr. Telei Kálmán 1 drb tanköny
vet. Az Ev. társaság ezúton is hálás kö
szönetét nyilvánítja a szives adományokért.

Miskolc. Rendkívül gazdag műsoros 
templomi hangversenyt rendezett május 
10-én az ev. egyház, mely alkalommal az 
ünnepi előadást dr. Varsányi Mátyás budai 
lelkész tartotta.

Abaújszántó. A múlt évi bevétele az 
evangélikus egyháznak 238,483.000 K volt.

Buda. Június 14-én Luther házasságá
nak 400 éves évfordulóját templomi hang
verseny keretében fogja megünnepelni. — 
A „Hóvirág* egyesület június 6-án kirán
dulást rendezett a nagykovácsi rétre.

Szak- és alapvizsgálatok. A pécsi 
Erzsébet tudományegyetem soproni lheo- 
logiai fakultásán az ezidei szakvizsgálatok 
június 18—20-án, az alapvizsgálatok pedig 
24—27-ig tartanak.
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Misszió. Dr. Kovács Sándor egyetemi 

tanár Pünkösd napján Komáromban tartotta 
az istentiszteletet és konfirmált. Pünkösd 
második napján Tatatóvároson végezte a 
szolgálatot.

25 éves találkozó. A szombathelyi 
felsőkereskedelmi iskolának 1900-ban érett
ségit tett növendékei a pünkösdi ünnepek 
alkalmával 25 éves találkozóra jöttek össze 
Szombathelyen. A találkozón részt vett volt 
osztálytársainak örömére Csite Károly iró, 
lapunk szépirodalmi belmunkatársa' is.

Vallásos estély. Luther Márton házas
ságának 400 éves évfordulója alkalmával a 
pápai evang. gyülekezet június 7-én vallásos 
estelyt rendez, melynek keretében Szentbe 
Károly postaigazgató „Az anyák kötelessé- 
gé"-röl tart előadást.

Budapest. A Protestáns Diák-Szövetség 
június 20-án a Margitszigeten a külföldi 
protestáns ösztöndíj-alap és a budai evan
gélikus templom renoválása javára júniálist 
rendez.

Lelkészválasztás. A csanádalberti gyü
lekezet lelkészévé Sztik Gusztáv felsőpe
tényi lelkészt választotta meg.

Számvevőszéki ülés. A vasi közép 
egyházmegye számvevőszéke Rónai B. 
Gyula lelkész elnöklete alatt június 10 én 
tartja ülését Szombathelyen.

Szombathely. A protestáns nőegylet 
június 10-én „Az aranyember“ szinrehozá- 
sával ünnepli Jókai 100 éves születésének 
emlékünnepét.

Körmend. A Nőegylet Pünkösd napján 
kézimunka kiállítást rendezett. Pünkösd 
hétfőn pedig az iskolaépü et összes termei
ben műsoros háziestélyt tartott. Úgy a 
kézimunka kiállítás, mint a háziestély, mint 
erkölcsileg, mint anyagilag igen sikerü t volt.

Arnót. Leskó Lajos egyházközségi fel
ügyelő lemondott. Id. Üveges Mi Italy, az 
egyház hűséges gondnoka ugyancsak nyu
galomba vonult, örökébe ifj. Barcsák Jánost 
választották meg.

Evangélikus gimnáziumok az orszá
gos diák-dalosversenyen. A negyedik 
országos dalosversenyen az első csoportban 
a nyertesek között van a budapesti evang. 
főgimnázium, nemkülönben a harmadik 
csoportban elsőnek a nyíregyházi evang. 
főgimnázium.

Érettségi vizsgálatok. A budapesti 
evangélikus főgimnáziumban az ez idei 
érettségi vizsgálatok június 12—16-án lesz
nek. A vizsgálatokon kormánybiztosi minő
ségben dr. Kovács Sándor egyetemi tanár 
elnököl.

Az alszapori leányegyházközségben 
Luka Lajos és Fördős Samuel egyházta
gok, családjukkal egyetértőleg, atyjuk, il
letve apósuk néh. Luka Sámuel emlékére 
500 ezer K-ás egyházfenntartási öröktokét 
létesítettek. Adja az Ég, hogy az áldozat
kész hittestvérek e nemes cselekedete mi
nél szélesebbkörü követésre találjon 1

A Luther-Társaság köréből. Értesítem 
az evang. egyházközségeket, lelkészi és 
tanítói hivatalokat, hogy a társaság könyv- 
kereskedésének vezetését f. évi május hó 
15-étől fogva Stetka Gyula pozsonyi szü
letésű hitsorsosunk vette át, aki 24 évet 
töltött egyfolytában (háborús éveit leszá
mítva) könyvkereskedői pályán s akinek 
szakértelme, pontossága s a kiadó cégek
kel való régi összeköttetése biztos záloga 
annak, hogy a könyvkereskedést régvárt 
virágzásra emeli és a megrendeléseket gon
dosan elintézi. Felkérem hitfeleinket, for
duljanak hozzá bizalommal. Egyúttal fel
hívom azon lelkész, vallástanár és esetleg

tanító testvéreket, akik a volt üzletvezetővel 
netalán még elszámolási viszonyban vannak, 
hogy kiegyenlítetlen tartozásaikat kiegyen
líteni, viszont esetleges követeléseiket a 
Luther-Társaság könyvkereskedésében (Bu
dapest, Vili., Szentkirályi u. 51/a) írásban 
bejelenteni szíveskedjenek.

Budapest, 1925. május 25.
Dr. Kovács Sándor

a  L uther-T ársaság  főtitkára.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

Németország. A németországi tarto
mányi egyházak főhatóságai dr. Veit mün
cheni egyházi főtanácsos elnöklete alatt 
június vegén Eisenachban tartanak értekez
letet, amelyen a birodalmi egyházak közös 
ügyeit fogják tárgyalni. A vasárnap méltóbb 
megünneplése érdekében széleskörű moz
galom indult meg egész Németországban. 
Megszentségtelenílésnek veszik, hogy ép 
vasárnap vannak sportünnepélyek, verseny
futtatások, kongresszusok és mindenféle 
egyleti ülések, sőt némely gyárak még a 
vasárnapi munkát is bevezették. A wies- 
badeni, a thüringiai egyházfőhatóságok, de 
a birodalmi egyházi bizottság elnöksége is 
tett már ez iránt lépéseket, nogy törvény
hozási utón akadályoztassák meg a vasár
nap ilyetén megszentelenítése s legfeljebb 
azt az engedményt tennék, hogy ilyen 
szórakozások fél órával az istentisztelet 
kezdete előtt befejeztessenek és két órával 
az istentisztelet után kezdődhessenek.

A német patronázs egyesületek arra a 
tapasztalatra jutottak, hogy börtönviseltek 
70°/o-a a patronázs egyesület munkája kö
vetkeztében jó útra tér ugyan, de 3U°/o-a 
mégis elvész az emberi társadalomra, mert 
nincs annyi ereje, hogy a megkezdett jó 
utón megmaradna. Ezért arra gondol, hogy 
ezeket a gyenge akaratuakat továbbra is 
gondja alá veszi, mert meg van róla győ
ződve, hogy állandó felügyelet és behatás 
mellett ezeket is meg lehetne menteni az 
emberiség és az egyház javára. Természe
tes, hogy ehhez állami segítségre van 
szüksége s ilyenért most fordult a német 
kormányhoz.

A németországi fiatalság, úgymint a 
leányok birodalmi szövetsége, a fiú alaku
latok, de a birodalmi szülők szövetsége is 
a pünkösdi héten összejövetelt tartott Bré
mában és a keresztyén férfiasságra való 
nevelés kérdéseiről értekezett.

Afrika. A volt keletafrikai német gyar
matok bennszülött népe kérve-kérte a mos
tani angol kormányt, hogy a régi német 
misszionáriusokat adják vissza nekik. Az 
angol kormány most megadta az engedélyt. 
A bennszülöttek már azért is kérték kivált
képen Jauer német misszionáriust, mert 
ez ottlétekor 14 oroszlánt és 64 leopárdot 
lőtt s így ebben is nagy jótevője volt a 
vidéknek.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő :
Házasság. Káldy Nagy Gyula földbir

tokos és Papp irma Homokbödögén házas
ságot kötöttek.

Ú J D O N S Á G O K .
A honvédség és pénzügyőrség köl

csönös tiszteletadása. A honvédelmi mi
niszter rendeletet adott ki a magyar királyi 
honvédség és a magyar királyi pénzügy

őrség tagjai közti kölcsönös tiszteletadás 
szabályozásáról.

Retteg községben száz ház leégett.
A Szolnok-Doboka megyében levő Retteg 
községben óriási tűzvész pusztított. A lán
gok puszlíiását a nagyfokú vízhiány is 
elősegítette. Száznégy ház a hozzátartozó 
melléképületekkel együtt leégett.

Tenyészlovak szállítási kedvezménye. 
Az államvasutak igazgatósága a tenyész- 
lovaknak vasúton való szállításánál 80 szá
zalékos kedvezményt engedélyezett. A szál
lítási kedvezmény eddig 50 százalék volt.

A földmívelésügyi miniszter a b ra 
zíliai magyar telepeseknek népkönyv
tárt küldött. A brazíliai magyar telepesek 
óhajára a földmívelésügyi miniszter nép
szerű gazdasági, a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter pedig szépirodalmi köny
vekből álló népkönyvtárt küldött a boldog- 
asszonyfalvai magyar telepesek részére.

A londoni orvosnőknek nem szabad 
férjhez menniök. A londoni városházán 
kimondották, hogy a városi kórházakban 
működő orvosnőknek megtiltják a féjjhez- 
menést. Ez az intézkedés 34 orvosnőt érin
tett, akik elhatározták, hogy nem nyugod
nak bele a tanács haiározatába, hanem 
küldöttségileg kérik annak visszavonását. 
Iírdeke3 megemlíteni, hogy eddig is volt 
Londonban egy rendelkezés, amely a város 
szolgálatában levő tanítónők férjhezmené- 
sét tiltotta meg.

Tunisz közelében a búvárok várost 
találtak a tenger fenekén. E. D. Ross, 
a keleti főiskola igazgatója Tunisz közelé
ben a tenger színe alatt várost fedezett fel. 
Egy arab búvár halászat céljából leszált a 
tengerbe s a tenger fenekén egy város 
romjait pillantotta meg. A búvár a romok 
között rendkívül érdekes tárgyakat talált, 
amelyeket átadtak a régisegbu vároknak. 
Szakértők mentek ki a helyszínére s  ezek 
megerősítik a halász előadását. Ök is meg
láttak a várost a tenger színe alatt. A to
vábbi kutatást most már a francia ható
ságok és a tuniszi archeológiái iskola vet
ték kezükbe. Egyelőre azonban még nem 
tudják, hogy melyik városról lehet szó.

Ókori építményt fedeztek fel repülő
gépről. Lii.colnshireben egy közel ezer- 
natszáz méter magasságból repülőgépről 
készített fotográfia nyomán egy régi római 
táborépitmény nyomait fedezték fel.

Uj cukorgyártási eljárást fedeztek 
fel Amerikában. Hoower kereskedelem
ügyi államtitkár legutóbbi beszédében fel
tűnést keltő amerikai kémiai találmányt je
lentett be a szintetikus élelmiszerkészítés 
terén. Sikerü t ugyanis formaldehid nap
fénnyel való átvilágítása révén a cukor- 
gyártásnak egy újabb eljárását fölfedezni. 
Az amerikai kémiának ez a haladása rövi
desen az egész európai és amerikai élel
miszeripar terén mélyreható átalakulásokat 
fog maga után vonni.

Bányaszerencsétlenség hetvenegy ha
lottal. Az észak-karolinai Raleigh helység
ben nagy bányaszerencsétlenség történt, 
melynek következtében hetvenegy munkást 
temetett el a robbanás.

Norvég-magyar hőlgytársaság ala
kult Oslóban, A norvég fővárosban meg
alakult a norvég—magyar hőlgytársaság 
baráti köre, amelynek célja a két ország 
közös tradícióinak ápolása és Norvégiában 
Magyarország iránti érdeklődés fölkeitése. 
A lelkes társaság elnöke Hangsethné La- 
ntács Lujza, az oslói magyar követ neje. 
(Hangsethné szervezte meg az első külföldi 
magyar gyermeksegélyző akciót. A norvég
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társadalom áldozatkész tagjai több száz 
gyermek nyaraltatási költségét viselték.)

Osztrák munkások kivándorlása Ame
rikába. Az osztrák kormány interveniál az 
Egyesült-Államok kormányánál ötvenezer 
osztrák munkás bevándorlásának engedé
lyezése iránt.’

Német m in tá ra ... A kereskedelemügyi 
miniszter egész Franciaországban be akarja 
hozni német mintára a postacsomagforgal- 
mat, amelyet Elzász-Loiharingia számlára 
fenntartottak.

Herczeg Ferenc képes szépirodalmi 
hetilapjának, az Uj Idok-nek pünkösdi 
számában folytatódnak Csathó Kálmán és 
Ludwig Wolff érdekes regényei Közli a lap 
Herczeg Ferenc, Rákosi Jenő, Lyka Károly 
és Karinthy Frigyes cikkeit, Surányi Miklós 
és Pékár Gyula elbeszéléseit, Mühlbeck 
Károly elmés fejléceit, számos művészi és 
időszerű képet és a lap rendkívül népszerű 
rovatait, a divatrovatot, a szerkesztői üze
neteket és a szépségápolást. Az Uj Idők 
előfizetési ára negyedévre 80.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest VI., Andrássy-út 16.

Magyar Lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folyik. Az egyik Tutsek Anna: „Jáz- 
minvirág“, a másik J. Coiomb »Évi néni“. 
E regényeken kívül mulattató, tanulságos 
és érdekes olvasmányok, szebbnél szebb 
képek egész kincsesházát talá ja meg az 
olvasó a lapban. Előfizetési ára negyedévre 
30 000 korona. Minden előfizető, aki 50.000 
koronával fizet elő V« évre, a Magyar Lá
nyokon kivíil három kiváló szép kiállítású 
ifjúsági regényt kap. Mutatványszámot kí
vánatra ingver. küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy-ut 16.

NYILVÁNOS NYUGTÁZÁS.

fetaiós Merke,Utró é» klailó: CVU'OTT GÉZA 
SireatROttiíírá, Vasriiraegy«. 

gisikssztötÁrs: NÉiHiTH KAHOI.Í. 
Kéziratokat nóta agunk viasza.

S. Kováts Menyhért
orgonaépítömester Veszprémben,

kit annak idején Istenben boldogult 
Gyurátz Ferenc püspök is ajánlott 
gyülekezeteink pártfogásába. Elvállal: 
ORG ONA-áta lak itást, javítást, hango
lást, H A R M O N IU M -ja v itá st, hango
lást, mérsékelt árak mellett az o rszág  

bármely részében. 4

Felhívás.
A Luther-Társaság értelmes, hű, 

megbízható evang. vallásu vándor
könyvárusokat keres a dunántúli és 
alföldi megyékre. Jelentkezések az 
illetékes lelkész ajánlásával, a kész
pénzbeli biztosíték értékének meg
jelölésével, a jelentkező életviszonyai
ra és értelmiségére vonatkozó ada
tokkal és bizonyítványokkal a Luther- 
Társaság főtitkárához (Dr. Kovács 
Sándor egyet, tanár) Budapest, V., 
Hold u. 29. sz. alá intázendök. i_z

A m agyarkeresztúri ág. hilv. evang. • 
nőcgylet a helyi ifjúság közieműlíödésével
f. évi május hó 21-én az ev. templom- és 
harangalap javára minden tekintetben jól 
sikerült táncmulatsággal egybekapcsolt mű
kedvelői színielöadast tartott, mely alka
lommal feliiifizetéseikkel nevezett alapot a 
következők gyarapitofták : Kersei Gyula 80, 
dr. Bálái s Gyula 69, Horváth Zoitan 60, 
Szánthó János 60, Szabó Pap Károly, Szik
lai Leona, Kersei István 50—50, Kresznyák 
N. 45, Surányi János 40, Káldi Mihály 35, 
Barcsa Albert, dr. Szabó István, Kocsis 
Ferenc, Kovács Sándor, özv. Strokai L.-né, 
Potyondi Pali (Sopron), Káldi Imre, Káldi 
Dénes, Maschek József (Sopron) 20—20, 
Kiss Ignác, özv. Szabó Lászlóne 15—15,
g. Németh Ferencná, Németh Kálmán kő- 
mives, Gyurasits János, Takats Ferenc, 
Tóth János 10—10, Nemeth Ferenc szabó 
és Nagy Sándor 5—5 ezer koronával. Ezen
kívül a nöegylet buzgó tagjai: hús, tojás, 
torta, sütemény és készpénzzel járultak az 
alap gyarapításához Fogadják mindazok, 
kik úgy az erkölcsi, mint az anyagi siker
hez barmikép is hozzájárultak a nőegylet 
hálás köszönetét.

Kiss Lajos
nőegyleti titkár.

W E L L S

NAGY VILÁG 
TÖRTÉNETE

MAGYARUL

Több száz illusztrációval, térkép- és 
grafikomneliéklettel. A ma legjelentő
sebb irói alkotása, történelem  a XX. 
század szemszögéből nézve a XX. 
század embere szám ára. Viiágsiser! 
Az angol és német kiadás 4 millió pél
dányban kelt et. A lexikonalaku, 640 
oldalas, egészvászonkötésü könyv ára 
665.000 korona. Előzetes megrendelés 
esetén csak 441.000 K, mely összeg 
május hótól kezdődőteg havi 63.000 
koronás részletekben törleszthető.

Előfizetéseket elfogad bármely 
könyvkereskedés vagy a kiadó 
(Budapest, VII kerület, Ilka ucca 

3l. szám.)

Ké r j e  iL..i a wi» r j e  t ő 11

G E N J Ü S  d & lÁ Ö Á S
V

Nyomatott Welliscb Béla villamüzemi. ktoyvrr/bmdájában Szentgottbárdon.

Walter magántanfolyam
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 51. 

Előkészít középiskolai összevont ma
gánvizsgákra, érettségire, vidékieket 
is. Tisztviselőknek nagy kedvezmény.

9 -1 6

TANULÓNAK felveszek egy szolid, 
jólnevelt evang. fiút, lehet esetleg 
teljesen árva fiú is, vas-, rézbutor 
és sodrony-ágybetétkészítö műhelyem
ben, Ernst János Győr, Wennesz J. 
ut 55. í— io

Kerestetik egy megbízható, jó magavi- 
seletü leány, aki háztartási dolgokban já
ratos, öreg házaspárhoz háztartási alkal
mazottnak. Cím a kiadóban. 2—3

Gazdák figyelmébe!
Legújabb vívmány a kaszagyártás 
terén a »Páva Nemes-acél* véd

jegyű kasza
Egy próbarendelés mindenkit meg fog 
győzni e kaszák kiválóságáról. Jó tá llás 
minden d a rab é rt; amennyiben meg 
nem felel, három szori kikalapálás 

után is készségesen kicserélem.
Kapható kizárólag 

SALBER KÁROLY kereskedésében 
Szentgotthárdon. 12—20

Kiválóan szakképzett orgonaépitő, 
ki huzamosabb ideig Németországban, 
Hollandiában, Schweizban, Ausztriában 
stb. dolgozott, elsőrendű küi- és bel
földi bizonyítványokkal rendelkezik, 
aján'ja magát orgonák építésére, átala
kítására, javítására jótállás mellett.

Címe: 2—10
M ARZELL EN D R E

orgonaépitő
Budapest, IX, Közraktár-ucca 14.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-boo.

LaptulajdonoB:
a UDDántftll L atöer-S 7 .3vetséo
i s  Országos LuUu*r-S/OT»t- 

ség hivatalos lapja.

Késiratok, előfísotési díjak 
és reklámidők a 

HARANGSZÓ scorkccztó- 
Idadóhi vatalán ak 

Bsentgotthárdra (Vaarm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. le iké»  

6a taj;itó.
HroJelcnlk mtoilen vasárnap

H e ré k  a sszo n y t k icsoda  ta lá lh a t?
M ert e n n e k  á ra  so kka l fe lü lh a la d ja  az igazg yö n g yö ke t.

Szerkesztő kiadóhivatal:
SZENTQOTTHÁRD.

Vasvárraegyc.
A „HAKAStHSZO*

előfizetési ára : a második 
negyedévre 16.000 korona. 
Csoportos kfild. 15.000 K. 
(■atker-Saövetégt tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a II. negyedre 20.000 K.

A .Harangszó' terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldQnk.

1525. június 13. jelen^ 
tősége.

I r ta : Dr. Csengődy Lajas.

Luther Márton a maga lelki éle
tének legbensőbb szentélyében a 
vallásos zseni minden lehetséges 
életnyilvánulását átélte.

Kezdve az Istentől távol álló, 
de megváltásért sóvárgó szörnyű 
lelki gyötrelmektől, egészen a 
Krisztusban való megigazulás bol
dog és boldogító érzéséig, minden 
hurt végigjátszott lelke hárfáján, 
de úgy, hogy e lélekrezdülésekben 
egész szíve, egész lelke, egész élete 
benne volt.

Nem is lehetett ez másként a 
Krisztus követésének azon az utján, 
amelyre őt a Mester, az égi, elhívta.

Ezen az utón bukkant fel előtte 
az a hatalmas, világok sorsát in
téző és megpecsételő érzés, ösztön 
is, amely minden emberi lélek 
mélyén olt szunnyad, s hol halk, 
hol bömbölő szavával, hol építő, 
melegítő, hol meg égető, perzselő 
lángjával tartja hatalmában az em
beri életet.

Ezt az ösztönt Luther Márton 
először legyőzte. Lefojtotta. Hatal
mas szellemi energiája lebirkózta 
a kolostor magányában.

De mikor a megigazult keresz
tyén lélek szent szabadságának bir
tokában kilépett a kolostor falai 
közül a nagy világba s a hitvány 
emberi nem gyarlóságát látnia kel
lett ez ösztön irtózatos erejével 
szemben, amely a férfi és nő isten- 
fiuságból eredő méltóságát a leg- 
ocsmányabb sárba taposta le, re
formátor! lelke nem maradhatott 
tétlenül.

Ki kellett itt is nyújtani a segítő 
kezét és reformátori küldetését e 
téren teljesítette.

Leszállt az önmegtartóztatás, az 
emberlélek leghatalmasabb ösztöne 
inegöldöklésének büszke magasla
táról és felismerve a nagyrészben 
csak élvezeti cikknek, vagy leg
jobb esetben csak a fajfenntartásra 
használható alanynak, a nőnek, az 
emberiség gyengébb felének lelke 
mélyén az istenfiuság szikráját, 
magához ölelte a Nőt. Hogy így 
megszentelve az evangélium leiké
vel az Istentől belénkoltott érzést, 
magával emelje fel a Nőt is, s rajta 
keresztül az Embert, úgy, ahogy 
a Teremtő alkotta, szívének, lelké
nek minden érzésével — emelje 
Krisztus közelébe.

És ennek a szent közelségnek 
a tudatával nemesítette meg az ál
latit is az emberben, akkor, ami
kor Bóra Katalin kezét az Isten 
előtt megfogta és a magáévá tette.

Ezzel Luther Márton dr. az egy
szerű reformátor az emberi érzelmi 
életnek azt a leghatalmasabb meg
nyilatkozását, melynek perzselő 
lángjában nemzetek égtek el sem
mivé, s amely a legújabb időkig is 
a pokol kénköves bűzeivel árasztja 
el a világot s a nemzeti és élet
erők duzzadását sápadt véznasággá 
változtatja át, ezt a lángot ismét 
az Élet Szívének melegévé, áldá
sává változtatta át.

Luther leszállt, az osztönöldök- 
lés magaslatairól, hogy az evangé
liumi életideál megélésével példát 
adjon és erkölcsöt nemesítsen.

De munkája nincs befejezve. A 
legkevésbbé sem. Kivált a mai ma- 
teriálista, szociálista, kommunista, 
szabadszerelmet oly szívesen keverő 
időkben. Amikor a régi vallási hős, 
vagy bölcs ember helyét az „él
vező esztéta“ váltja fel, akinek az 
élet csak annyi, amennyi kéj- és 
mámorérverést át tud engedni 
szívén.

Ezekben a modern időkben sok
szoros erővel kell reformátorunk 
példáját követni. S ha a nagy vi
lágban senki másnak, de az evan
gélikus családi életnek szent aka
rással kell a világáramlatnak neki
feszülni s a Szeretetnek igazi, tiszta 
evangéliumi, — lutheri templomává 
válnia.

Sárszentlörinc ünnepe.
Dr. Bart ha Miklós és Pesthy Ilma 

esküvője.
Hogy az utat a nép leikéhez 

napjainkban is meg lehet találni 
és hogy népünk lelke a sokféle 
felfordulás, mételyhintés dacára ma 
is hűséges, tiszta, arra nézve érté
kes, felemelő példát szolgáltatott a 
szemlélőnek a közelmúlt napokban 
a sárszentlőrinci gyülekezet. A 
pünkösd utáni szerdát, június 3-át 
ünneppé tette e gyülekezetünk né
pének hűsége, ragaszkodása.

Június 3-án tartotta esküvőjét 
dr. Pesthy Pál igazságügyminisz
ternek leánya, Ilma, dr. Bartha 
Miklóssal, pénzintézeti vezérigaz
gatóval.

A polgári esketést dr. Reich Osz
kár gyönki főszolgabíró végezte a 
virágba öltözött uzdi községházán. 
Tanuk voltak Zlinszky István ny. 
államtitkár és dr. Bedő Sándor, a 
Nemzeti Hitelintézet vezérigazga
tója. Uzdról a násznép az egyházi 
szertartásra a szomszédos Sárszent- 
lőrincre hajtott, ahol a gyülekezet 
apraja-nagyja szeretett felügyelő
jét, dr. Pesthy Pál igazságtigymi- 
niszlert és családját ragaszkodó 
szeretetének minden jelével elhal
mozta.

A község Űzd felől való bejára
tánál az ifjúsági egyesület három 
íves hatalmas diadalkapuja állott

Viseljük szívünkön a Harangszó ügyét!
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„Hódolattal köszönt az ifjúság“ 
felirattal. Innét a templomig vezető 
több mint egy kilométeres utca
szakaszt 3 fecskendővel locsolta fel 
az ifjúsági egylet hatalmas, de 
eredményes küzdelemre kelve a 
június eleji égető napsugárral, meg 
természetesen a vastag porréteggel. 
A templom előtt újabb diadalka
puja állt az egyesületnek „Örülje
tek az Urban“ felírással.

A tágas, szép templomot a nő
egylet díszítette fel gyönyörűen 
virágfüzérekkel, az oltárt fehér 
rózsákkal.

A templomban már fél 5 óra
kor együtt volt a környéknek, já
rásnak s a vármegyének az ün
nepre érkező notabilitás serege. A 
templomig vezető utcaszakaszon 
ünneplőbe öltözött sereg köszön
tötte a 6 órakor az uzdi ősi kúriá
ból 25 felvirágozott kocsin érkező 
nászmenetet. A leányegylet fehér
ruhás leányai fehér virágot szórtak 
a menyasszony útjára.

A menyasszonyt az édesatya 
vezette az oltár elé, míg a vőle
gény, íBartha Miklósnak, a kiváló 
publicistának özvegyével haladt 
arája mögött.

Az oltárnál Fábián Imre helyi 
lelkész köszöntötte az ifjú párt, majd 
alkalmi beszéd kíséretében kiszol
gáltatta nekik az Úrvacsorát. Ur- 
vacsoravétel után Németh Gyula 
szekszárdi lelkész, aki a meny
asszonynak nyolc éven át hitokta
tója s konfirmálója volt, megeskette 
s megható beszéddel megáldotta

Dolláros levél.
Irta: Novák Kálmán.

Azóta, hogy az öreg Botos Pétert nyu
govóra tették künn a temetőben, ugyancsak 
szomorú napok következtek szegény özve
gyére. Egyedül maradt a vállára nehezülő 
hatvannyolc év terhével, senkije se volt, 
aki a bajokat megosztotta volna vele. Pe
dig hát abból kijutott szegénynek 1

Péter fia valahol a Doberdó szikláin 
hullatta el vérét, János, az ifjabbik pedig 
messze elszakadt a szülői háztól; vagyont 
szerezni Amerikába ment még a háború 
kitörése előtt. Eleinte küldött is néhány 
dolláros levelet, abból került ki a költség 
a zsindelyesházhoz, amelyben meghúzódtak 
az öregek. Ám egyszer csak elmaradtak 
János levelei, hiába várták tőle a hírt, sem
mit sem hozott nekik az oceánjáró hajó. 
Amerika is ellenségünk lett s a dolláros 
levelek helyett muníciót, meg amerikai ka
tonákat szállítottak a hatalmas tengeri 
gőzösök.

Eleinte csak megnyugodtak az öregek, 
de amikor vége lett a szörnyű világégés
nek, mikor a magyar katonák kezéből a 
farkastorku gróf kiszóratta a fegyvert, az 
öreg Botos Péter nyugtalankodni kezdett.

az új párt. Az orgonaszámokat 
Gaál János gépészmérnök, orgona
művész, a vőlegény jóbarátja szol
gáltatta.

A templomból ismét virágeső
ben, örvendő arcú emberek között 
vezetett a hatalmas nászmenet 
diadalutja. Diadalut volt valóban 
ez a menet, a ragaszkodásnak, sze
retetnek diadalutja. A meghatott 
örömapa s felügyelő kijelentette, 
hogy ezt a szeretetmegnyilvánulást 
életében nem fogja elfelejteni.

A magyarázatát pedig ezen ő- 
szinte, meleg ragaszkodásnak az 
adja, hogy dr. Pesthy Pál felügyelő 
háza állandóan nyitva van szegény 
és gazdag előtt. Hivatását úgy ér
telmezi : „aki közöttetek első akar 
lenni, legyen ti szolgátok!“ A szó 
nemes értelmében igazi miniszter. 
A szeretet a mai rideg világban is 
szeretetet terem. Isten áldása nyu
godjék meg az uj páron s az öröm
szülőkön.

Hitet e romlott világnak.
Kapi pUspök előadása Sopronban.

A soproni evangélikus nőegylet pünkösd 
másodnapján nagyszabású hangversenyt 
rendezett az evangélikus templomban, mely 
alkalommal Sopron társadalmának szine- 
java élvezte végig a nagy gonddal össze
állított és igazi művészetiéi előadott mű
sort. A zeneszámok mintegy hangulatos 
keretül szolgáltak ahhoz a hatalmas beszéd
hez, melyet aranyszáju püspökünk, Kapi 
Béla a feszült figyelemmel hallgató közön
séghez intézett. Egy gyönyörűen rajzolt 
képben állította a nagyhitü Péter apostolt

Egy napon aztán kipattant belőle a szo
morú sejtés, mely lelkét szorongatta.

— Te anyjuk — mondta az asszonynak 
keserűen — a Jancsinak valami baja tör
ténhetett, mert a Szabó Gergőtől minden 
hónapban kap levelet az anyja, pedig egy 
helyen voltak abba’ az Óhióba!

Az öregasszony szemeit könnyek futot
ták be.

— Már régen akartam mondani kend
nek, de hát csak magamba öltem a szo
morúságot, nem akartam, hogy kend is 
ezzel eméssze magát 1 . .  .

Botos Péter remegő kézzel vonta ma
gához feleségét.

— Én is csak magamba tanakodtam, 
hogv hát ugyan mi történt avval a gyerek
kel ? Talán megfeledkezett rólunk 1 .. .

Az öregasszony most fájdalmasan fel
zokogott.

— A meghaltak nem írhatnak apjuk 1... 
Már ped g a Szabó Gergő megírta, hogy 
a Jancsi fiunk a bányába veszett. . .  nekem 
újságolta az anyja . . .  úgy könyörögtem 
neki, hogy legalább kendnek ne szóljon. . .  
és most magamnak kell megmondanom. . .  
nem bírom tovább elhallgatni 1 . . .

Botos Péter haloványabb lett a halott
nál, mikor a felesége szavai megütötték. 
Egyet fordult vele a világ, lábai megros-

az elbűvölt hallgatóság elé. Az egyszerű, 
írni, olvasni nem tudó, csak sejtelmekkel 
teljes h^lászember szédítő magaságokba 
emelkedik, hogv ismét mérhetetlen mélysé
gekbe zuhanjon alá és így lássa meg az 
örökkévaló krisztusi kegyelmet. Önmagával 
viaskodik, önmagát fegyelmezi, míg elérke
zik végre a Krisztusban elmerülő boldog
sághoz és lelke megérzi, hogy Jézusnak 
hatalma és joga van felette. Ő határoz sze
mélye felett. Ennek teljes átérzése a hitnek 
kiindulási pontja. Ez vezet a Jézusban való 
feltétlen bizalomhoz És erre van szüksége 
az élet tengerpartján nvüzsgő tömegeknek, 
akik észre sem veszik, hogy köztük és mel
lettük ellépked csendes léptekkel az Üdvö
zítő. Nekik szól a felhívás: „Kövessetek 
engem!“ Boldogok kik meghallják, mert 
itt örök értékek megmentéséről és elvesz
téséről van szó. Megmentésük könnyű, ha 
megértjük és átérezzük, hogy Krisztusnak 
joga van felettünk rendelk&zni. A tanítvá
nyok eleinte Jézusnak csudatávő erejébe, 
külső jelenségekbe kapaszkodnak. A lelki 
dolgoknak, tehát a hitnek is van értéki 
eleme, de az igazi hit az értéki világ tör
vényeit felfüggeszti és ebbe van beleágyazva 
igaz hitünknek kincse. Péter kemény küz
delem árán kiszabadul az értéki hitnek bi
lincseiből, de sikerül-e ez nekünk is?  Ma 
is csak akkor van hit, ha van jel és csuda, 
ha nincs, akkor eihalaványodik. Ez a mo
dern ember vallásosságának ismertető vo
nása. A mai ember keresi a hit hasznos
ságát. Önérdekének szolgálata és Isten ki
használásának gondolata sarkalja minden 
tettében. Ettől pedig a hitet meg kell sza- 
badiíani. A hitnek lelki tartalmat ad az, 
hogy tudunk Jézusért magáért bízni, Akik 
erre képtelenek, azoktól kérdi Jéyjft: „Ki
nek tartotok engemet?“ Ha nem vibrál lel
künk az ujjongó hitvallásban: „Te vagy a 
Krisztus, az élő Isten ama Fia“, akkor nem 
is érezzük át soha sem azt a boldogító 
igazságot, hogy csak egy viszonylat él iga
zán és az az istenhez való viszonyunk. 
Ennek hitét kell belevinnünk az életbe, 
akkor a modern ember talán az érdekek 
csatájában is ráeszmél arra, hogy rajta is 
nyugszik Isten tekintete. Állandó lelki álla

kadtak, kezeivel erőtlenül kapott a leve
gőbe, aztán hangtalanul hanyatvágódott a 
földön. Nem is kelt fel onnan szegény soha 
többé. Ez a második fájdalmas veszteség 
megölte a szivét, — meghalt. Most már 
nem fáj neki semmi, az anyaföld, mely ko
porsójára hullott, betakarta sajgó sebeit. . .

. . .  Az özvegy most is ott gubbasztott 
a sírja mellett; az emlékezések gyötörték 
s fájdalmában fel-felzokogott.

— De jó oda lenn kendnek édes uram 1 
Oh, miért nem lehetünk ott is együtt? Mi 
lesz már most én velem? Ejh, de elha
gyott engem az Isten 1 . . .

Amint kimondta a szemrehányó szava
kat, lelkében mintha megmozdult volna 
valami tiltó, szent erő ; úgy érezte, hogy 
igaztalanul bántotta az Istent. Lassanként 
magához tért és megnyugodott. Beültette 
a főidbe az őszirózsapalántákat, aztán imád
kozott hosszan, magábaszállva.

Az égen fekete esőfelhők úsztak s nagy 
cseppekben hullni kezdett az eső. Hazafelé 
indult. A temetőajtónál mégegyszer vissza
fordult, hogy búcsút vegyen holnapig a 
sírtól.

A főucca sarkán összetalálkozott a gaz
dag Kovács Andrással. Sietős útja lehetett 
valahova, mert ugyancsak szaporán szedte



pofot teremtsen bennünk az a tudat, hogy 
nem csupán csak találkozunk Krisztussal, 
hanem benne élünk és ö él bennünk. Ak
kor ez a hit kezd virágozni, mint egy csu
dálatos keleti fa a szeretet jegyében, mert 
a hittel együtt jár a szeretet is. A hit útja 
nem egyszerű, hanem szakadékos. Akár
hányszor megtorpan a lélek és mi alázu
hanunk, de a mélységekből ismét csak a 
hit emelhet fel minket. Azért hitet, — hitet 
c romlott világnak! Ezért hisszük buzgó 
imában a Szentlélek üdvözítő kegyelmét.

A nagy szózati művészettel felépített 
remek beszéd hatása meglátszott minden 
mélységesen meghatott arcon.

A hangversenyt Altdörfer Viktor orgona- 
játéka vezette be. Bach S F.-dur Toccatá
ját adta elő a tőle már megszokott művészi 
tökeieiességgel. A regiszterek mesteri be
állításával csudálatos hanghatárokat érte i. 
Azután ugyancsak az ő kitűnő betanítása 
és vezetése mellett énekelte a jeles temp
lomi énekkar Fährmann: „Ich will singen 
von der Gnade des Herren“ című nagy
szerű karát, osztatlan tetszést aratva. Majd 
Károlyi Sándorné (Thirring Matíld) mély 
érzéssel, nemes felfogással és minden vari
ációra készségesen hajló szép hanggal. Alt- 
dörfer diszkrét orgonakíséreté mellett Beet
hoven vezeklő dalát, majd pünkösdi kantá
táját énekelte. Az énekesnő brillírozott és 
rászolgált a nagy elismerés re, amellyel a 
hálás közönség énekszámait fogadta.

Azután ismét Altdorfer Viktor tette fe
lejthetetlenné az estélyt minden technikai 
nehézséget játszó könnyedséggel leküzdő 
remek orgonajátékával. Saint Saens pfaelu- 
diumát és es dur fugáját adta elő. A mes
ter oly fölényes biztonsággal kezelte ha* 
talmas hangszerét, mely valósággal bámu
latba ejtette és elkápráztatta a hallgatóságot. 
A Hymnusz szárnyaló hangjaival záiódott 
a bizonyára sokáig emlékezetes soproni 
hangverseny.

y 1925. június 14.

Tükörképek.
Irta : Farkas Elemér.

Mint minden nagy ember, Gyurátz 
püspök is vonzalommal, ragaszkodás
sal viseltetett szülőfaluja Bük, s egy-

a lábait, de amikor megismerte az özve
gyet, úgy félvállról,rSköszöntötf.

— Adj’ Isten ! Éppen magához igyekez
tem, de hát jobb, ha utamba került! Egy 
kis ügyem volna elintézni való! . . .

Az özvegyasszony megállolt s kezét 
nyújtotta Kovács Andrásnak ; — az úgy tett, 
mintha észre se vette volna.

— Már kerestem egyszer a lakásári, de 
persze megint a faluvégre jár trafikálni! 
Pedig jobban tenné, ha irkább azzal az 
átkozott papirossal trafikálria a takarékban 
és egy kicsit rövidebbre fogná a nyelvét ! 
— A jósága mellett még bajba keverik az 
embert!. . .

Az özvegynek összes zorult a szive a 
keserűségtől.

— Ugyan milyen bajba kevertem én 
kegyelmedet Kovács uram ? . . .

Kovács András indulatba jött.
— Még kérdi? Hiszen ér:hette, hogy 

miről beszéltem! Nyakamba küldték a vál
tót, mert maguk nem fizették a járandó
ságot! Ja pessze, cifra temetésre, megha- 
rangozásra kellett! Minek a koldusnak az

Keresem az Istent.
Miként a vízcsepp óceán ölén 
Hányódik titkon feledve,
Úgy száll a lelkem néma sóhaja 
Alá s fö l a végtelenbe.
Őserö űzi, mint port a vihar,
Kergeti, dobja szüntelen 
S  e viharban én, a parány porszem 
Egyre az Istent keresem.

Ezüstös holdnak sugár-ösvényén 
Hiába jártál én lelkem;
Csillagok közt égő szomjúsággal 
Kutattam balgán szüntelen.
Titkok pattantak s zárultak legott. . .  
Döre gög hajta egyre egyre f e l . . .  
Pára-testek ezer ködvilága 
Szivembe uj vágyat lehel.

De ott nem lelém. — Tikkadt lelkem bár 
Bércet, völgyet bolyongva járt; 
Tündérkertek dalt zsongó zugában 
Hasztalan kerestem lakát.
Zúgó tenger gyönyfodru hulláma 
Szírt falán megtörve sikong:
— Nem itt , . .  . nincs a Végtelen, a Jóság, 
Bennem csak árnyvilág borong.

Óh én balga, — ott kívül keresém:
Véges világ omló rögén-----------
S egy könnycseppben, egy néma imában 
Nem láttam, mint tekint felém.
Anyám csókjában, testvér-karok közt 
Az érzés, hogy rohan minden 
S állok, mint szírt szilárdan az árban, — 
Nem volt más: maga az Isten!

Te voltál s vagy mindenütt, én Uram!
Hol van a szívnek is szava;
Hol csókba fü l egy világfájdalom,
Ott van a Lelked otthona.
Szív kell, hogy Téged bírjon a lélek,
Szív, melynek szent a szeretet,
Csendes, — bár künn forrongjon e világ — 
----------- E szív a Te örök helyed.

Magassy Sándor.

HARANGSZÓ

háza a büki ev. egyház iránt. Ezt 
mutatta ki azáltal, hogy bármiféle ügy- 
bea fordultunk is hozzá, ha módjában

a cifraság? így is-úgyis a földbe kerül!.. .
— Ejnye-ejnye Kovács uram, hát mivel 

érdemeltem azt, hogy így beszéljen velem ? 
Bántottam valamikor?

Kovács András felütötte a fejét, mint a 
páva.

— No még csak az kellene, hogy én 
hallgassak, mikor igazam van! Hát csak 
annyit mondok, hogy nem leszek bolond 
a más adósságát kifizetni 1 Ha holnaputánig 
nem fizeti ki a takarékot, hát majd dobra 
ültetem én a zsindelyesházat, — abból ta
lán még kifutja!

Azzal sarkonfordult, még csak egy „jó 
éjcakát“ se mondott.

— Az özvegy utána nézett, aztán csen
desen sirdogálva folytatta útját hazafelé. 
Útközben tépelődőtt, hogy most már mitévő 
legyen ? . . .

Kovács András kegyetlen, szívtelen em
ber, attól ugyan hiába várna irgalmat! Az 
ismerősök között sem talált olyat, aki se
gítene rajta. Mintha valamennyit megverte 
volna a pénz öidöge, mind kapzsiak, önzők 
és irigyek leltek. " (Folyt, köv.)

állott, a legnagyobb készséggel segí
tett rajtunk.

A szülőföld iránti vonzalmának s 
meleg szeretetónek adott kifejezést 
azon beszédében, melyet püspöki 
egyházlátogatása alkalmából azon 
üdvözlő szavaimra adott, melyekkel 
a lelkészudvaron az egyháztanács, 
az iskolásgyermekek s a hívek élén 
fogadtam. Én üdvözlő szavaimban azt 
hangsúlyoztam, hogy nagy örömet 
érezünk afölött, hogy egyházkerüle
tünk püspökét körünkben tisztelhet
jük s örömünket növeli, fokozza az 
a körülmény, hogy a körünkben időző 
püspök saját községünk szülötte.

A megboldogult nagy férfiú vála
szát halhatatlan Petőfink e szavaival 
kezdé:
„Úgy mentem el innen, mint kis gyermek, 
Es mint meglett ember, úgy jöttem meg“
s azután arra utalt, hogy a szegény
ség szalmafödeles hajlékából indult 
el az élet útjára, s most mint a du
nántúli ev. egyházkerület püspöke 
jött közénk és pedig nem azért, hogy 
az elért fényes állással kérkedjék, 
hanem hogy itt is az Urnák szolgál
jon s a szülőföldön állva is vallja, 
mit egész életében vallott mélységes 
alázattal: »Isten kegyelméből vagyok, 
ami vagyok 1*

A büki ev. egyházközség iránti 
meleg szeretetét s háláját tolmácsolta 
a templomban az oltár előtt tartott 
szíveket s lelkeket magával ragadó 
beszédében is, mely beszédében szó- 
szerint ezeket mondotta: »Midőn e 
községbe léptem, nem tagadhatom, 
a megindulás rezgette meg keblem
ben az érzelem húrjait. Pellebben 
lelki szemeim előtt a fátyol, felme
rülnek múltnak kedves és fájó emlé
kei. Ide vonz, ide köt a gondolat a 
szülő hajlékra, az édesanya ölelő 
karjára, édes csókjára, a hű apa 
szeretetére, a testvér , a rokonkör
nek ragaszkodására.

Megérkezve keresem a régi jő is
merősöket, ölelésre tárul két kezem. 
Oh, de minél szélesebb körbe réve- 
dez szét tekintetem, annál több rést 
talál. Negyven év alatt sokat változ
tatott, rombolt itt az élet mezején az 
idő hatalma. Kikkel együtt szőttük a 
gyermekkor boldog álmait, itt talá
lom ritkult sorokban, velem együtt 
megviselten, törődötten az előhaladt 
korban. Akik akkor az élet delén 
hordozák a nap hévségét és terhét, 
azok legnagyobbrészt már meghar
colták ama nemes harcot, eljutottak 
oda, hol elcsendesül a földi zaj, hol 
nincs veszteség, fájdalom. Közülük
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csak itt-ott lunik fel egy-egy ismerős 
gyérült fehér fürtökkel s a viszontag
ság ekéjétől felbarázdált arccal; mint 
kivágott erdő helyén az irtó fejsze 
nyomán megmaradt egy-egy élő fa.

Az örömöt és a bánatot idehoz
tam az Úr templomába. Itt az oltár, 
amely előtt a keresztségben az Is
tennel való szövetség részesévé let- 
lem és mint zsenge gyermek a kon
firmációban hűséget fogadtam egy
házunk egyedüli fejedelmének: a
Krisztusnak. — E szent gyülekezet 
mutatott iskolát, mely keblére ölelt 
s szerető kézzel egyengető előttem 
a tovább vivő utat. Ez őrzi a temetőt, 
melyben a kegyelet által megsiratott, 
megáldott szülők hamvai pihennek. 
Drága előttem ezen egyház: benne 
fogyhatlan hálával tisztelem a hű 
lelki dajkát, a jóltevöt. Midőn a kö
telesség utján mint egyházkerületünk
nek igénytelen püspöke jövök körébe 
látogatásra s a szeretet üdvözlő sza
vait hangoztatom az elődhöz, más 
részről fohászom áldást kér azokra,
kikre már a sfrhalom borul.

* *
*

A megboldogult püspök míg sírban 
porladó elődei emlékét kegyelettel 
őrizte] míg a lelki dajkát, gyülekeze
tünket meleg rokonszenvével ajándé
kozta meg, rokonait, barátait meleg 
szeretettel ölelte. Ha Bükre jött s 
ideje engedte összes rokonságát, a 
legszegényebbeket is, sorba látogatta 
s ilyenkor, bá:ha az ő jótékonysága 
folytonosan igénybe vóit is véve s 
bármerre járt is, egyik keze úgyszól 
ván a segélynyújtásban fáradott állan 
dóan, itt is gyakorolta a jótékonyságot, 
tehetségét meghaladó segélyeket oszt
va szét. S ha jöttek az ünnepek, főleg 
szent karácsony ünnepei, a Pápáról 
Bükre induló csomagok sohasem ma
radtak el. Őneki a szeretet napjai igaz 
ünnepeivé csak úgy váltak, ha szerete- 
tet gyakorolhatott. S midőn itt időzve 
volt gyermekkori játszótársait felke
reső, végtelen boldog volt, ha a gyer
mekkor egy-egy kedves emlékét, nem 
egyszer csinytevését kedélyes beszél
getés között felujíthatá.

# *
Jóltevői iránt haladatos volt. Mint 

már említettem, egyik legfőbb jólte- 
vője Quóth Ignác volt. Vele szemben 
ragaszkodását s mély háláját szám
talanszor szóval is kifejt zte, de leg
inkább kimutatta akkor, mikor nemes 
gondolkodású jóltevóje bevégezte éle
tét. Mikor a mi püspökünk értesült 
jőltevóje haláláról, azonnal sürgöny 
zött, hogy a temetésre eljön s mint 
parochust megkért — mintha ezt kérni 
kellett volna, — hogy a temetést ö

végezhesse, s ekkor gyönyörű beszé
dében még kiemelte a megboldogult 
hervadhatatlan érdemeit, egész gyü
lekezetem előtt szószólója volt annak 
a mélységes hálának, mellyel ő a 
megboldogult iránt viseltetett s ez 
eljárásával helyezett hervatag virágok
ból álló koszorúnál, szebb koszorút 
a távozó ravatalára.

A jótékonyságot Pápán is folyton 
gyakordlta és pedig nemcsak saját 
híveivel, hanem más hitfelekezetekhez 
tartozókkal, sót izraelitákkal is. S mi
kor egy egy izraelitán is segített s az 
neki köszönetét mondva megkérdező 
tőle, »mivel érdemelte ki ezt a nagy 
jóságot?« a mi nagyérdemű püspö
künk volt saját jóitevőjére gondolva 
így szólt: »köszönd ezt annak a büki 
jó izraelita Feigeistock családnak, mely 
egykor énrajtam is segített«. (Foiyt. ksv.)

Hammer Gyula.
Az egyház veteményeskortjének 

egy rendkívül derék kertésze vonult 
nyugalomba és mondott búcsút az 
iskolának, az orgonának. Hammer 
Qyula, a kőszegi evangélikus isko
lának fáradhatatlan igazgató-tanítója' 
és templomi karnagya ment nyuga
lomba ötven és fái évi buzgó műkö
dés után. Hammer Qyula nem csak 
mint igazgató-tanító és templomi kar- 
nagy vette ki becsülettel a maga ré
szét a munkából, de a társadalmi 
életben is éléok tevékenységet fejtett 
ki. Alig volt Kőszegen egyesület, a- 
melyben egész lélekkel ne működöd 
volna közr e Az óvoda egyletnek, a 
tanító egyletnek aleínöke, a diako
nissza- egyletnek, a gyámintézetuek 
pénztárosa, a megyei állandó nép- 
nevelésügyi bizottságnak tagja, a tu
rista-egyletnek utnagya, a »Concordia« 
férfi daiegyletnek karnagya stb. volt.

Mindenek felett azonban ő hosszú év
tizedeken keresztül vérbeli tanító volt 
és az is maradt, aki kötelességtudással, 
lelkesedéssel, lelkiismeretes pontos
sággal nevelte a reábizott növendéke
ket vallásos és hazafias szellemben.

Mint orgonista és templomi karnagy 
kitűnt Kőszegen különféle alkalmakkor 
tartott gyűléseken és estélyeken ma
gas színvonalon álló, általa életre 
hivott templomi énekkarával, vegyes, 
női, férfi karénekek előadásával.

Mint előadó más intézetekben is 
tanított. így többek között a polgári 
fiúiskolában volt előadó közei húsz 
éven á t ; majd a leánygimnáziumban 
24 évig, mely intézetektől való elvá
lása alkalmából úgy a püspöktől, mint 
a minisztertől meleg elismerésben

részesült. Negyven évi szolgálatának 
jubileuma alkalmával a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter elismerő so
rok kíséretében díszéremmel tüntette 
ki. Ugyancsak tulajdonosa a vörös- 
kereszt díszérem hadi ékítményének. 
Mostani ny ugalomba vonulása alkal
mából pedig Dezső Lipót, Vasvár
megye tanfelügyelője nyújtotta át neki 
legutóbb szép szavak kíséretében a 
miniszter elismerését; nemkülönben 
ez alkalommal a vasi közép egyház
megye esperese, Zongor Béla. az 
egyházmegye elismerését tolmácsolta 
ékes szavakban.

Nyugalomba vonulása alkalmából 
megható ünnepség keretében búcsú
zott el tőle a kőszegi gyülekezet, 
volt intézete, a Nőegylet, a diako
nissza egylet stb. Dr. Tirtsch Ger- 
gelyné a Nóegylet nevében egy gyö
nyörű díszes ezü3tfogantyus setapál- 
cát nyújtott át az ünnepednek a sze
retet és tisztelet jeléül.

Hammer Qyula született Veperden, 
Sopronmegyében 1855. jú.ius 28-án, 
ahol atyja sziotéa tanító volt. Atyja 
korai halála után édesanyjával 1867- 
ben Kőszegre költözött, ahol is a 
négy osztályú algimnáziumot jó si
kerrel elvégezvén, a soproni tanító 
képzőintézetbe iratkozott be, mely in
tézettek ekkor Király Pál volt neves 
igazgatója. Kapi Qyula, az akkori 
zene- és énektanár, később nagynevű 
pedagógus és igazgató, — aki ké
sőbb egyik szerzeményét a kőszegi 
énekkarnak ajáiiloíta, — kedveltette 
meg tulajdonképen az egyházi ének
kel és karok vezetésével itt a buzgó 
és lelkes növendéket, Hammer Gyulát, 
ki tanulmányainak elvégzése után 
1874 ben Dobrára került tanítónak. 
Itteni rövid egy évi tanítóskodása után 
1875. július havában Keszeg válasz
totta meg tanítójául, ahol is 1875. 
szeptembertől kezdve, 1925. március 
14 ig minden megszakítás nélkül mű
ködöt!; közben családot alapított és 
boldog családi életet éit. Hat gyer
meket nevelt fel. Fia, Hamar Qyula 
ma a soproni tanítóképzőnek jeles 
igazgatója, lapunk buzgó munkatársa. 
Antónia leánya Kirnbauer Lajos máv. 
felügyelő neje, Linka leánya Kőszegi 
József takarékpénztári igazgató neje, 
Jenő magánhivatalnok, Lajos gazda
tiszt állami szolgálatban, Ili állatni 
polgári iskolai tanítónő.

Egy munkás emberi életnek leg
szebb jutalma: Istennek békessége 
aranyozza be a derék népnevelő, 
Hammer Qyula nyugalomba vonult 
tanító hátralevő napjait s tegye azo
kat mindenkor meleggé, napsütésessé. 
Ad multos annosl
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K O R K É P E K .

K a rco la to k  a hétről.
Gróf Klébelsberg Kuné vallás- és 

közoktatásügyi miniszter meglátogatta 
a pápai tanintézeteket. A miniszter 
előtt a református főiskola és nőne
velő intézet tanárai együttesen tiszte
legtek. A miniszter a tisztelgő kül
döttség szónokának, dr. Antal Géza 
püspöknek üdvözlő szavaira rámuta
tott és hangsúlyozta, hogy minő nagy 
veszedelem származnék abból az egész 
nemzetre, ha e válságos időkben a 
katholikusok és protestánsok nem ér
tenék meg egymást. „ T a lá n  eg y 
m á ssa l szem b en  n é h á n y  szá z  
le lke t m eg  tu d n a k  n y e rn i, de  
százezreket, v a g y  m ill ió k a t ve- 
s z í tn e k  el a szo c iá lizm tis , k o m 
m u n iz m u s  d o g m a tik á já v a l
szem ben .41 %

Brigham tanár, az amerikai prin- 
cetowni egyetem lélektani intézetének 
asszisztense, nemrég egyik előadásá
ban a különböző nemzetiségűek kö
zött végzett intelligencia-vizsgálatai
ról számolt be. A professzor 116.000 
vizsgálatot végzett a háború alatt az 
amerikai hadsereg legénysége köré
ben és 81 ezer amerikai, 12 ezer más 
nemzetiségű fehér katonát és 23 ezer 
négert vetett vizsgálat alá. A kísérle
tek alapján összeállította a nemzetek 
rangsorát intelligencia szerint. Ha 
hinni lehet ennek az osztályozásnak, 
akkor az an g o l a  le g in te llig e n 
sebb népe a világnak. Azután kö
vetkeznek a sk ó to k , h o lla n d u so k ,  
n ém etek , a m e r ik a ia k , d á n o k  
és így tovább. Az osztrákokat a tizen
kettedik helyre tette az amerikai tu
dós, de a magyar fa j  intelligenciája 
felöl nem nyilatkozik. A vizsgálat ki
zárólag a természetes intelligenciára 
terjedt ki, de így is annak a bizony
sága, hogy az é s za k i p ro te s tá n s  
n é p e k  kulturális jelentőségben messze 
felülmúlják a többi nemzetiséget.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Im ádkozzunk!
Jún. 15. Az Atyához. Máté 6 .s . Fensé

ges jog. A gyarló bűnös emberrel szóba 
áll az élő Isten. Akinek kezébe esni rette
netes dolog, az elé nem remegve, de biza
lommal járulhatsz : Róma 8 . t .  Ismered-e 
az Örökkévaló Istent, mint mennyei Atyá
dat?  Élsz-e jogoddal, hogy Öt keresed 
egyedül Ö m agáén? V.;gy csak önző mó
don és födi javakért ostromlcd az eget; 
bajból szabadulás, épség, erő, szeretteid 
élete, előmeneteled stb. homályosítsák el 
lelki szemeid, hogy bár imádkozol, az Atyát 
te nem látod meg?

Jún. 16. Hálaadással. Márk. 8 . e—o. Jé
zus nem mu'asztja el, hogy étkezés előtt 
is hálákat ne adjon. Szokás-e nálad, há
zadban étkezésnél a hálaadás? Röstelled-e ? 
Falusi házban idegen kér szállást. A gazda 
vacsorához is meghívja. Az eledelt elfo
gadja, de az imád -ágra ez gúnyos meg
jegyzése: Mi városiak ezt rég elhagytuk. 
A vendégszerető házigazda szelíden vála
szol : Itt falun sincs meg mindenütt, az 
ökreim soh’se szoktak. Hálaadással kez
ded-e a napot, melyen Isten számodra is 
gazdagon megterít?

Jún. 17. Alázattal. Máté 26.39. Jézus 
arcraborulva imádkozik, ő, aki elmond
hatta magáról: Én és az atya egy vagyunk. 
Amíg farizeusi büszkeség, — önteltség 
hangján imádkozol, Isten nem segíthet raj
tad. Ha rájöttél arra, hogy minden erkölcsi 
szép jellemvonásaid mellett is csak a pub- 
likanus imájával fordulhatsz elfogadhatólag 
Istenhez; Isten, légy irgalmas nékem bű
nösnek, csak akkor áldhatja meg Isten 
imádságodat. Ő nem szorul dicséretedre, 
de a te szived gyógyulásra, megváltásra.

Jún. 18. Megbocsátó szívvel. Máté 5.23 — 26. 
Tudsz-e megbocsájtani nemcsak hétszer, 
de mindig ? Imádságod így lesz kedves az 
Úr előtt. Ha megkeményíled szíved ember
társaddal szemben, előbb utóbb Istenedtől 
is elszakadsz, hiába mutatta meg újjáte- 
remtő hatalmát lelki életedben. Nézz a 
Golgothára. Megváltód imádkozik ellen
ségeiért. Tőié nyersz erőt, hogy megbo
csáss te is s megbocsájtva vidd imádat az 
Úr elé.

Jún. 19. Megüresített szívvel. 55 Zsolt. 
23. v. Miért oly kevés a meghallgatott imád
ság? Mert sok ember csak azért imádko
zik, hogy levesse a terhet. No ezzel eleget 
tettem Istennek, most jöjjön az élet, jövök 
én. Az ilyen nem várt semmit komolyan 
imájától. Másik meg ép oly gondterhesen 
kel fel imádkozásából, mint mikor elkezdte. 
Az ilyen szívek teíiíöltött poharak, mikbe 
mi sem fér. Lélek, az Úr szólni akar hoz
zád s amikor várja, hogy reá vesd gondo
dat, egyúttal várja, hogy magaddal vidd az 
ő válaszát, áldásait! Várod-e, hogy Isten 
imádságodban felel neked ? Várod-e utasí
tásait? Addig nem nyered áldásait.

Jún. 20. Hittel, jabab 1.6—7. Tenger 
habjához hasonlít szíved, melyet hány, vet 
a hullám? Nem tudod mit kérsz, s ha ké
red, nem hiszed, hogy elnyered? Fordulj 
Hozzá a hitnek teljességével és meglátod, 
hogy van ma i3 hegyeket mozgató hit, 
aminö hitet vár tőlünk az Üdvözítő. És 
meglátod, hogy imádságodra felel Isten, 
csodásán válaszol. Nem lesz akadálya imád 
meghallgatásának (Jakab IV. 3), mert hivő 
szíved ettől dobban: az én eledelem, hogy 
annak akaratját cselekedjem, ki engem el
küldött.

Jún. 21. Másokért. II. Mózes 3 2 .30—35. 
Nemzeted megásott sírja szélén állasz. Ne 
mondd, hogy imádkozól érte, tudsz-e úgy 
imádkozni, mint Mózes, aki népéért inkább 
az élet könyvéből való kitörlést kívánja, 
kívánsz-e bűnében elveszett nemzetedért 
akár átok lenni, csakhogy megmentésére 
é lj! Hidegen mégy el embertársad mellett, 
nem törődsz szerelteid ielkiüdvéve! pedig 
jogod, kötelességed érettük imádkozni. Ef.
VI. 18. Akit Isten , megváltott, az nem él 
önmagának, de az Úrnak, szája, szíve csak 
őt szolgálja, mindenestől Néki él s élete 
imádsággá magasztosul, mert látván az ő 
cselekedeteit az emberek (nem öt, de) di
csérik a menyei Atyát. Kimér Jen«.

H E T I  K R Ó N I K A .

A nem zetgyűlést Beniczky Ödön volt 
belügyminiszter pünkösdi puccsmerénylete 
foglalkoztatta legtöbbet. Beniczky Ödön a 
régi kathoükus néppártnak egyik jellegzetes 
alakja. Jellemzéséi szolgáljon egy katho- 
likus újságírónak róla írt ama néhány jel
lemző szava: „Beniczky Ödön típusa annak 
a politikusnak, aki. h í nem is öntudatosan, 
jobban gyűlöli ellenfeleit, mint ahogy sze
reti hazáját." — Egyébként a választójogi 
törvényjavaslatot tárgyába a nemzetgyűlés. 
— A kormány „Az Újság“ című lap meg
jelenését betiltotta. — Dr. Neubauer Ferenc 
képviselőt igazságügyi államtitkárrá nevez
ték ki. — Plosz Sándor volt igazságügy
miniszter elhalt.

A csehek Magyarország ellen újabban 
a gabonavám éle be léptetésével harcolnak.

A román parlamentben az ellenzék 
megostromolta a többséget.

Bulgáriában fokonkint szüntetik meg 
az ostromállapotot.

Görög szerb tárgyalások megszakadtak.
a z  olasz király 25 éves jubileumát most 

vasárnap ünnepük méltó keretek között.
Németország kijelentette, hogy nem 

vállal a békeszerződésen túlmenő kötele
zettséget.

A lengyel trónra eddig nyolcán pályáz
nak, közöttük II. Oltó

Kínában zavargások, tüntetések vannak, 
melynek legutóbb' is 18 halottja volt. A 
diákok minden eszközzel küzdenek a mo
dern imperializmus és az idegenek ellen.

A marokkói hadműveleteket maga a 
spanyol miniszterelnök irányítja.

Amerika és Románia között egyre fe
szültebb kezd lenni a viszony.

H A R A N G S Z Ó .

Szenth. u. 1. vasárnapon.
Ev. Lukács 1 6 .19- 31,

Az emberi étet értéke tulajdonképpen a 
halállal lesz nyilvánvalóvá. Ezt az igazságot 
juttatja eszünkbe a gazdagnak és a koldus 
Lázárnak az esete is.

N y o m d a te c h n ik a i okokból 
la p u n k  legközelebbi ‘2 5 —2 6 - ik  
s zá m a  j ú n i u s  2 8 -á n  je le n ik  
m eg .

A budapesti evang. nőegykt szere- 
tetvendégsége. A budapesti evang. nő
egylet szereteivendégséget rendezett a szé
kesfőváros evangélikus rendőrsége, úgy a 
legénység, mint a tisztikar részére. — 
Budapesten 220 evangélikus rendőr van, 
akik mind megjelentek a szeretetvendég- 
ségen, élükön Nádossy Imre országos 
főkapitánnyal és Szeszlér Hugó főkapitány
helyettessel. Megjelentek dr. Raffay Sándor 
püspök és báró Radvánszky Albert egye
temes felügyelő is a szeretetvendégségen.

Lelkészmeghívás. A salgótariáni gyü
lekezet lelkészének meghívta dr. Csengódy 
Lajos csákvári lelkészt, lapunk jeles tollú 
belmunkatársát.

Id. Kemény Lajos lelkész! jubileuma.
Negyven éve szolgálja már az osgyáni 
(göniör megyei) gyülekezetben az Urat id. 
kemény Lajos. Ez idő alatt kiváló leikészi 
képességei s költői munkássága révén gyű-
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lekezetének határain túlmenő nevet szerzett 
magának Sok keresztet hordozó életének 
költeményeiben borongó fájdalma s szen
vedésekben kipróbált hite sok léleknek 
szerzett megszentelt órákat. A megszállás 
után törhetetlen, dacos, szinte kihívó ma
gyarsága sodorta mindjobban az érdeklődés 
homlokterébe, úgy, hogy mikor május 28-án 
negyven éves osgyáni lelkészi jubileumát 
ünnepelte, körülbelül százan sereglettek 
össze a lelkészi, felügyelői, tanári, tanítói 
gárdából s messze szétágazó családjából. 
A jubileum lelkészi úrvacsorával kezdődött, 
majd ünnepi istentiszteletre sereglett be a 
vendégek es a hívek serege magyarruhás 
leányok sorfala között a nemzeti színekben 
pompázó templomba, ahol az ünnepelt 
mondott megható imádságot, a fia, ifj. 
Kemény Lajos budapesti' fasori lelkész 
pedig hatalmas szónoki beszédet. Ezután 
jöttek az üdvözlések: püspöki kiküldött, 
főesperes, az egyházmegye lelkészi kara, 
egyházközség, az evang. sajtó, politikai 
hatóságok stb. stb. Leíkésztársai „a virágok 
költőjének“ két hatalmas virágrózsát adtak 
ajándékul. Az ünnepély végeztével az ev. 
iskolában közebéd volt, amelyen tüzes 
magyar felköszöntők hangzottak el. Kemény 
Lajos családilag is szoros kapcsolatban 
van az ev. egyházzal. A felesége is pap
leány volt, Czékus István tiszakerületi 
püspök leánya. A fia is ev. lelkész s a 
leánya is ev. tanító felesége.

Éltesse az Isten még sokáig egyházunk 
s hazánk javára!

Tanítói jubileum. A budai evang. 
egyház június 11-én ünnepelte meg,Gärtner 
Rezső tanító 40 éves jubileumát. Érdemei
nek elismeréséül a jubiláló tanítót igazgatói 
címmel tüntette ki és elhatározta, hogy 
arcképéi a tanácsterem számára megfested.

Tanárok kongresszusa. Az országos 
református tanáregyesület most tartotta 
szokásos évi közgyűlését Nagykőrösön. 
Ez alkalommal az evangélikus tanáregye
sület nevében dr. Szigethy Lajos elnök 
üdvözölte a ref. tanáregyesületet, hatásos 
beszédében párhuzamot vont a református 
és evangélikus kúltúrmunka között s rá
mutatott a protestantizmusnak a magyar 
művelődéstörténetre való hatására.

Uj munkatárs. Vértesy Zoltán magyar- 
bólyi lelkész szerkesztésében és kiadásában 
megjelenő „Lelkipásztor“ című havi folyó
irat társszerkesztőjéül belépeti Kémény 
Lajos budapesti fasori lelkész

Egyházmegyei közgyűlés. A vasi kö
zép egyházmegye ez évi rendes közgyűlését 
Zongor Béla esperes, dr. László Kálmán 
egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt jú
nius 25 én Kőszegen tartja.

Az országos középiskolai tanulmányi 
verseny eredményei. Az országos közép
iskolai tanulók részére Budapesten versenyt 
rendeztek. A történelmi versenyben az 
ország legkitűnőbb 32 tanulója vett részt. 
Az első Halácsi Endre a budapesti evan
gélikus főgimnázium tanulója lett 6 egy
séggel.

Tanítógyűlés. A mecsek vidéki evan
gélikus tanítói kör Hidason Griszháber 
Endre Henrik elnöklete alatt jún. 10-én 
tartotta tavaszi értekezletét. Istentisztelet 
után Schöll Lajos főesperes végzett gya
korlati tanítást a hittanból. Előadást tartot
tak Vágó József és Spiszák K.

Lelkészértekezlet. A vasi közép egy
házmegye ez évi ielkészértekezletét június 
9-én Szombathelyen tartotta, mely alkalom
mal a lelkészek az úri szent vacsorával 
éltek.

Cserkésznap Békéscsabán. Az V. cser
készkerület seregszemléjét nagy ünnepség 
keretében Békéscsabán tartotta meg. Az 
egész ünnepség tervezője és vezetője Vi- 
dovszky Kálmán a békéscsabai evangélikus 
reálgimnázium tanára, a cserkészetnek Bé
késcsabán meghonosítója és apostola, az 
evang. reálgimn. „Csaba“ cserkészcsapat 
parancsnoka volt. Dr. Rell igazgatóval az 
élén ő fogadta az ez alkalommal Békés
csabára összejött cserkészcsapatokat és 
vendégeket.

Ifjúsági énekkar. Morascher Hugó 
zenetanár, a budapesti evangélikus főgim
názium ifjúságából 40 tagú ifjúsági énekkart 
szervezett. Ezzel az énekkarral nyerte el 
az országos ifjúsági dalversenyen az első 
díjat, egy ezüst serleget.

„Lelkipásztor“ című folyóirat júniusi 
száma megemlékezést hoz Gyurátz Ferenc 
püspökről; s ugyancsak Gyurátz Ferenc 
egyik imáját közli. Hozza továbbá Geduly 
Henrik püspöknek lelkészek úrvacsorájakor 
mondott gyönyörű beszédét, nemkülönben 
Boítyánszkv János, Hering János, Kemény 
Lajos, Hoffmann Ernő, Schock Gyula, Vér
tesy Zoltán értékes munkáit, A folyóirat 
megrendelhető Lelkészi hivatalnál Magyar- 
bóly (Baranya m.)

Hírek a theologiai fakultás köréből. 
A m. kir. Erzsébet tudományegyetem Sop
ronban működő evangélikus hittudományi 
karán az' 1925—26. tanévre dékánul a május 
25-án lartoít kari ülésen egyhangúlag újból 
(harmadizben) Stráner Vilmos, prodíkánul 
dr. Pröhle Károly egyetemi ny. r. tanárokat 
választották meg. Ugyanezen alkalommal 
íK|car az egyetemi szabályzat értelmében 
az egyetem 1925—26 tanévi Rector Magni- 
ficusának megválasztása céljából a maga 
kebeléből négy eisc'ort kü'döít ki, még 
pedig: Síráner Viimos, dr. Pröhle Károly, 
dr. Deák János ny. r. és Kiss Jenő nv. rk. 
tanárokat. — Dr. gróf Klebelsberg Kunó 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek az 
Erzsébet tudományegyetem tiszteletbeli böl- 
csészettudorává történt avatása alkalmából, 
mely Pécsett május 27-én nagyszabású 
ünnepség keretében ment végbe, az evan
gélikus hittudományi kart Stráner Viimos 
dékán és dr. Pröhle Károly prodékán kép
viselték. — Am. kir. vallás- és közoktatás
ügyi miniszter által rendelkezésre bocsátott 
egyenként 100.000—100 000 K-s jutalom
díjat a hittudományi karon Wiczián Dezső 
ifjúsági köri elnök és Kovács Béla ifjúsági 
köri szakosztály titkár, negyedéves hallga
tók nyerték el. Az előadások május végén 
befejeződtek; június havában lesznek a 
félévi coiloquiumok, az első és második 
alapvizsgálatok, valamint az egyházi bizott
ság előtt lefolyó szakvizsgálatok. Az első 
alapvizsgálatra 18, a második alapvizsgá
latra 12, a szakvizsgálatra 10 hallgató 
jelentkezett. Május 24-én, Exaudi vasárnap
ján az ifjúság a tanári karral együtt az Ur 
asztalához járult; 30-án pedig a hallgatóság 
ünnepélyesen elbúcsúzott a tanulmányaikat 
végző negyedéves hallgatóktól, mely alka
lommal Stráner Vilmos dékán a 121. zsol
tár alapján irásmagyarázatot tartott, Sólyom 
Jenő, a jövő évre megválasztott ifjúsági 
titkár intézett a távozókhoz meleg búcsúzó 
szavakat, amelyekre ezek nevében Wiczián 
Dezső válaszolt.

Az 1924—25. tanév II. felében az egye
tem részéről teljes tandíjelengedésben 3, 
féltandijmentességben 6, köztisztviselői tan
díjelengedésben 17 hallgató részesült. Ezen
kívül az egyetemes egyház részéről kiutalt 
20 millió tandíjsegélyből 35 hallgató kapott
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segélyt. Általában véve a tanári kar, vala
mint a Theol. Olthon vezetősége ezenkívül 
minden lehetőt elkövetett és a jövőben is 
el fog követni az iránt, hogy szegénysorsú 
és erre érdemes hallgatók megélhetését 
megkönnyítse. A lelkészi pályára készülő 
ifjak már most bizalommal fordulhatnak a 
szükséges tájékoztatás céljából a theol. 
fakultás dékáni hivatalához.

A zsinati előkészítő b izo ttság  dr. 
Kéler Zoltán elnöklete alatt ülést tartott. 
Jelen voltak: dr. Szeberényi Lajos előadó, 
báró Kaas Albert, dr. Rásó Lajos, Adorján 
Ferenc, Pálmai Lajos és dr. Zelenka Fri
gyes. A bizottság a íelkészválasztó törvényt, 
az egyháztanácsnak minden fokon való 
behozatalát, az egyházi gyűlések redukálá
sát és az egyházkerületek arányosítását 
tárgyalta le.

A ném etországi Gusztáv Adolf egy
let öt soproni tanítókepzőintézeti növen
déknek egyenként 290 aranymárka segélyt 
küldött.

Győr. Az új orgona építésére vonatkozó 
költségvetések most vannak tárgyalás alatt. 
Legutóbb egy bajorországi cég adott be 
szép tervezetet és költségvetést.

Esztergom. Dr. Kovács Sándor egye
temi tanár június 7-én missziói istentiszte
letet tartott, majd ünnepélyes keretek között 
megkonfirmálta a gyermekeket.

Felvétel az Evang. Theologusok O tt
honába. Ismeretes lapunk olvasói előtt, 
hogy egyetemes egyházunk Sopronban, a 
theol. fakultás hallgatói támogatására Theol 
Otthont tart fönn. Az Oííhonban az 1925— 
26 ik tanévre előreláthatólag tíz hely lesz 
üresedésben, illetve kerül betöltésre. Ezek 
a helyek részben díjmentes, részben fél
díjas helyek; említést érdemel azonban az 
is, hogy a teljes díjas bennlakók is csupán
930.000 K-t fizetnek az Otthonban lakás, 
fűtés, világítás és takarításért, ami tehát 
szintén valóságos jótéteményszámba ment, 
mivel a városban bárhoi iegalább is ennek 
a kétszeresét kellett fizetni. A lakásjótéte
ményeken kívül kiosztott inég az Otthon 
bizottsága körülbelül 30 millió koronát, 
ellátási jótétemény címén. Ellátási segély
ben részesültek természetesen nem benn
lakó hallgatók is. Csak megemlítjük, hogy 
a hallgatók az egyetem, illetve az egyetemes 
egyház'részéről "jelentékeny tandíjsegélyben 
is részesültek. Erinek a jelentékeny összeget 
kitevő támogatásnak más föltétele nem lesz 
a jövőben sem, mint legalább jó  érettségi 
bizonyítvány, illetve jó  kollokvium vagy jó  
vizsgái eredmény. Lelkészek, tanítók, egyházi 
tisztviselők fiai és szegénysorsú szülők gyer
mekei előnyben részesülnek. A Theol. Ott
honba való felvétel iránti kérvényeket f. évi 
aug. 15 ig kell benyújtani, jelentkezni azon
ban tanácsos minél előbb, lehetőleg már 
június hó folyamán. A folyamodványok az 
Ev. Theologusok Otthona felügyelő bizott
ságához címezve, az Ottnon felügyelőségé
nél (Sopron, Templom u. 3 1.) nyújtandók 
be. Érdeklődőknek az Otthon felügyelője 
szíves készséggel nyújt levélben is felvilá
gosítást.

A veszprémi evangélikus egyházm e
gye lelkészi kara jún. 3-án tartotta szoká
sos nyári értekezletét Pápán. Előzőleg 
Novák Rezső ajkai lelkész lelkésztársainak 
kiszolgáltatta az úrvacsorát, azután Takács 
Elek esperes elnöklete alatt kezdetét vette 
az értekezlet, melynek fontosabb határoza
tai a következők voltak : Az egyházkerület 
lelkészi kara tegyen nagyobb alapítványt 
a kőszegi leánynevelő intézetnél az intézet 
megalkotója: bold. Gyurátz Ferenc püspök
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nevére és emlékére, s neveztessék el az 
intézet a nagy püspök nevéről. — Indíttas- 
sék mozgalom, hogy a polgári házassági 
törvények, amelyek a reverzális-adások 
lehetőségével állandó felekezeti súrlódá
sokra adnak alkalmat, helyeztessenek hatá
lyon kívül s állíttassák vissza teljes egészé
ben az 1868: Lili. törvénycikk. — A Bélák 
Lajos halálával megüresedett egyház m. 
felügyelői állás betöltésénél a lelkészi kar 
egyhangúlag Minály Sándor egyházra fő
jegyző mellett foglalt állást

Szegeden az ev. egyház pünkösd má
sodik napján szokta tartani a konfirmációi 
ünnepséget. Az idén Tátrai Károly lelkész 
47 ifjú evangélikust avatott az egyetemes 
ev. egyház tagjai sorába, akik meghatottan 
járultak első Ízben az Úrvacsorához. Minden 
konfirmandus a szép emléklapon kívül egy 
imakönyvet kapott, fele a Raffay, fele a 
Oyurátz félét, az imakönyvek beszerzési 
költségeire a szülők nagy lelkesedéssel
1,800.000 koronát adtak össze.

Az Evangélikus Leányegylet május 24-én 
délután 3 órakor tartotta a nyári szünidő 
előtt utolsó összejövetelét. Varga Rózsi 
imádkozott, Kartmann Ilona Békesség réve 
cimü szeretetmunkaismeríetést olvasott föl. 
Tátrai Károly Máté 25. rész 14—30. versek 
alapján „A kiosztott talentumokról“ tartott 
irásmagyarázatot. Tanulás alá került „Ki 
dolgát csak Istenre hagyja“ című egyházi 
ének.

Szeretetadományok gyűjtése a Theol. 
Otthon számára. Theologusaink, mint a 
múlt nyáron, az idén is fel fogják keresni 
gyülekezeteinket, hogy Otthonunk szegény
sorsú és szorgalmas hallgatói segélyezésére 
adományokat gyűjtsenek. A theologusok 
most is fel szeretnék használni ezt az 
alkalmat arra, hogy az istentiszteleteken 
hirdessék az igét. Ezért arra kérjük már 
előre is á lelkész urakat, hogy nekik erre 
alkalmat adni szíveskedjenek. A begyült 
adományokat a jövő tanévi segélyezésekre 
fogjuk fölhasználni.

A czáki nőegylet május hó folyamán 
gazdag müsorú vallásos estélyt rendezett, 
mely közenekkel, imával vette kezdetét. 
Szavaltak: Bedi Fáni, Takács János, Hara
mia Irma, Boros János. Szép énekükkel 
rendkívül emelték az áhítatot Boros Margit 
és Haramia Irma, akiket orgonán Széles 
Gyula tanító kísért. Az ünnepi előadást 
Gerencsér Zsigmond lelkész tartotta. Végül 
a gyermekek gyönyörű énekkara nagyban 
hozzájárult az emelkedett hangulathoz, 
amelyet általában ez a vallásos estély is 
a jelenlevőknél kiváltott és imával, közéltek
kel nyert befejezést. Az offertúrium 370 
ezer K volt

A fehérvárcsurgói evangélikus ifjúság 
a református ifjúság szíves Közreműködé
sével május hó 17., 21. és 24-én/jótékony- 
célú színi előadást tartott Gömbös Sándor 
levita tanító rendezésében. Színre került 
„Tót leány“ eítr.ü 3 felvonásos népszínmű. 
A szereplők mindegyike kifogástalanul ját
szott. Kitünően alakították szerepüket: Si
mon János, Simon Julis, K. Outi István, 
Kis Etelka, Kozma Miklós, Nagy Mihály, 
Kis M. Lidia, Simon Erzsébet, Nagy István, 
Kozma Lidia, Simon Gábor, Kozma Kálmán, 
Kozma Imre, B. Simon Miklós, Koznia 
Gábor, Varga Juiis, Szántó Bözsi, Simon 
Juli, Pácser Juli, Kozma Zsófia, Szabó 
István, Simon József és Kovács imre. — 
A közönség, úgy a falu népe, mint az 
intelligencia a legnagyobb megelégedéssel 
volt eltelve az előadás felől s tomboló 
tapsviharral, virágesövel honorálta a játé
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kosokat. Mind a három előadást túlzsúfolt 
ház nézte végig, úgy, hogy az utolsó elő
adásra is még' sokan nem tudtak jegyet 
kapni, amiért is, meg közkívánatra is, pár 
hét múlva újra elő kell adni. Különösen 
helyes volt a lévita-taniíónak kis 5 éves 
fia, Gömbös Karcsika, aki tót jelmezben 
prológot mondott, egy hosszú tót nótát 
énekelt és tót táncot mutatott be az előadás 
kezdetén. Az összes bevételből a tiszta 
jövedelem, mely meghaladja a két és fél 
milliót, az evang elemi iskola tetejének 
eternittel való újrafedésére szolgál A darab 
ügyes és pontos betanítása, rendezése, 
valamint az összes szép díszletek készítése 
és festése Gömbös Sándor lévíta-tanítót és 
keze ügyességét dicsérik. E helyen is kö
szönetét mondunk a gróf Károlyi urada
lomnak, amiért a színpadra 14 láng villany
világítást ingyen adott. Szinte köszönetét 
mondunk a reform, ifjúságnak is szíves 
közreműködésükért. A bevételből 30.000 
K-t a „Harangszó“ lapfenntartásra juttatott 
az ifjúság. Egy pár kellemes estének emlé
kével, gyermekeik ügyességének örömérze- 
tével gazdagabb a falu népe s a kis evan
gélikus egyházunk minden egyes tagja 
hálával és elismeréssel fordul iévita-íanitója 
felé, ki oly sokat fárad és dolgozik — 
tavaly a harangért, az idén az iskolaidőért 
— hogy a gyenge, erőiden kis leányegy
háznak valamit szerezzen.

Révfalu. A győri Protestáns Kör rév
falui fiókja a győri protestáns sajtó javára 
sikerült családi összejövetelt rendezett Pün
kösd vasárnapján Révfalun.

Szentgotthárd. A pünkösd ünnepeiben 
egyesek részint a kúttúrház, részint az új 
harang céljaira egy millió 195 ezer koronát 
adományoztak. — Luther házasságknak 
400 éves évfordulóját jún. 14 én a délelőtti 
istentisztelet keretében ünnepli az egyház, 
mely alkalommal az énekkar ünnepi ének
kel működik közre.

HARANOSZÓ.______

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

Prekmurje. Gyurátz Ferenc püspök el
halálozása alkalmából Kovács István mura- 
szombati esperes rendelkezésére az összes 
templomokban' gyászistentiszteleteket tar
tottak. — Az aisómoráci gyülekezet kánto
rává Skalics Dezsőt választotta meg. — 
A vend vidéki esperes.‘ég folyó évi köz
gyűlését június 29-én tartja Péterhegyen.

Burgenland. Bruckner Mihály gálosi 
tanító 73 éves korában elhalt. — Vágódon 
lelkésznek egy szavazat kivételével Reinisch 
Ferdinándot, gallneukirchini segédielkészt 
választották még. — Vasdobrán nagy rész
véttel temették el Kocsár Károly tanítót, 
életének 28. évében. — Felsőlövön a pün
kösdi ünnepek aikal mával a bécsi evangé
likus dalosegylet ünnepi előadásokat ren
dezett. — Alsólövőn szép ünnepség között 
avatták fel az új harangot.

Ausztria. Az evangélikus egyház elnöke 
Capesius Viktor lett. — Az osztrák zsinat 
lagutóbb Bécsben ülésezett. A zsinaton 
mintegy 40 kiküldött veit részt. — Az evan
gélikusokkal együtt üléseztek a református 
testvérek is.

Jugoszlávia. A pozsegai egyházközség 
lelkészének Eünberger Erik volt budapesti 
theológust választotta. — A szeghegyi egy
házközség lelkészi állására Ruppert Fr., 
Scherer P. és Fiachbart K , az esperesség 
részéről Klar F. jelöltetett. — A sziluah 
árvaházra szépen folynak be az önkéntes 
adományok.
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Németország. Az a mozgalom melynek 
kimondott célja az evangélikus egyházból 
való kitérés, nagy kudarccal végződött. Ki
derült ugyanis, hogy azt a kommunisták 
propagálták. Az úgynevezett kilépési héten 
szovjet zászlók és szovjet csillagok alatt 
tüntettek. Nagy népgyűléseket rendeztek s 
a szónokok felszólitotíák a jelenlévőket, 
hogy lépjenek ki az egyházból. Csak keve
sen teltek meg azt a lépést s azok közül 
is többen már másnap bejelentették vissza
térésüket.

A német ifjúsági egyletek pünkösdkor 
tartották Hannoverben az összejövetelt. 
2851 egyesület vett részt, amelyek össze
sen 193 191 tagot számlálnak. Van nekik 
7 újságuk, 40 titkáruk, kik folyton útban 
vannak és 230 saját házuk az ország kü
lönböző részeiben.

Örményország. A törökök kegyetlen
kedései sok nyomorúságot hoztak az ör
mény kere ztyénekre. Leginkább az ameri
kai egyházak vették őket pártfogásba. Ed
dig több mini 90 millió dollárt áldoztak e 
célra. Gondoskodnak ma is körülbelül 20 
ezer örmény árváról és több mint fél mil
lió menekültről, A műit esztendőben 46 
árvaházat, 65 kórháza*, 23 iskolát tartot
tak fenn.

Amerika. Az edinburgi missiói konfe
rencia óta ez év elején tartották Washing
tonban a legnagyobb missziói konferenciát, 
amelyen az összes északamerskai és kana
dai missziói társulatok képviselve voltak. 
Megjelent 4480 képviselő, amk 58 társulatot 
képviseltek. Csak ujságtudósitö volt 90. 
Tartottak 51 fő és 117 mellékgyűlést és a 
főülésen 6000 ember vett részt. A meg
nyitó beszédet Coolidge Calvin az Egyesült 
Államok elnöke tartotta.

Az északamerikai négerek kulturális 
nivója folytonos emelkedőben van 25 évvel 
azelőtt alig 20.000 négernek volt önálló üz
lete ma már 70 ezernek van. A négerek 
összes vagyona 1700 millió dollárra rúg. 
Van most az Egyesült Államok területén 
50 fekete építész, 59 művész, 315 író és 
jurnaústa, 19 ezer lelkész, 200 vegyész, 
1000 tanító, 3400 fizikus, 900 jogász, 3700 
zenész, 2000 színész és 32 ezer fodrász.

Afrika. Togóban Ho városban a háború 
előtt a német missziónak virágzó telepe 
volt, A háború alatt az angolok lefoglaltak 
minden missziós épületet s már azt hitték, 
hogy evvel a gyülekezet is tönkrement. 
Most jött hire annak, hogy a gyülekezet 
virul sőt most új templomot is épít.

Az afrikai evangélikus misszió kezdet
ben, ha bennszülöttet keresztelt, bibliai 
nevekre keresztelte őket, hogy ezáltal is 
annál inkább .dokumentálja az új emberré 
való válást. Újabban azonban kezd avval 
a szokásával felhagyni és a bennszülöttek 
nyelvén szép keresztyén neveket használ. 
Ilyenek például a dsaga keresztyéneknél 
Udekiró aminek jelentése: megmentettem, 
vagy Udcfiju érettem meghalt egy vagy 
Luihané egyesültünk. A bennszülötteknek 
most nagyon tetszenek ezek a nevek, me
lyek észjárásuknak és nyel /üknek sokkal 
jobban felelnek meg.

Ázsia. Sumatra szigetén a Batako misz- 
szió körében Niasban hatalmas keresztyéni 
mozgalom indult meg. Százával térnek át 
a pegányok a keresztyén bitre. A misszió 
emberei azt jelentik, hogy az csudával ha
táros ami itt történik 20 ezerről rövid idő 
alatt 60 ezerre szökött a megkeresztelt 
hívek száma.
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Ú J D O N S Á G O K .
Bezárják a debreceni kistemplomot.

A debreceni kétszázéves, csonkaíornyú 
kistemplomot többé nem nyitják meg a 
hívek számára, mert a mocsaras talajon 
épült templom az idők folyamán annyira 
lesülyedt és megrongálódott, hogy a szak
értői szemle szerint összeomlással fenyeget.

Hősök emlékünnepe. A világháború
ban elesett vitéz magyar katonák emlékét 
ünnepelte pünkösd vasárnapján a főváros. 
A rákoskeresztúri temetőben a hősök em
lékszobránál vitéz Horkai Béla evangélikus 
tábori lelkész mondott imát. Ezután a kor
mányzó megkoszorúzta az emlékműt.

Tanulságos számok. A Pesti Izraelita 
Nőegylet most tartotta meg idei, 59-ik évi 
rendes közgyűlését. A jelentés szerint a 
múlt évben készpénz- és élelmiszerkiosz
tásra 126,753 000, árvanevelésre568 293.000, 
a Leányotthona fenntartására 601,392.000 
K-t, a négy intézményre tehát összesen 
1.331,132 000 K-t fordított ez egyesület.

Eddig egymillió em ber zarándokolt 
Rómába. Egy ideiglenes statisztika a szent
esztendőről kimutatta, hogy eddig egymil
lió idegen ember érkezett rómába. Anglia 
keresztényei ötvenezer fontsterlinget nyúj
tottak át a pápának ajándékképen, míg az 
északamerikai buzgó kathoükus hívek csak 
tízezer fonlot hoztak megukkal. Ez az ősz- 
szehasonlílás kicsit furcsa, írja a pápa egyik 
római lapja, de igazolja azt a mondást, 
hogy minél több pénze van valakinek, an
nál szűkkeblűbb.

l eégett két szepességi város. Kát 
szcpesaegi kis város esett a lángok áldo
zatául. GÖlnicbánya és Káposztafalu. A haj
léktalanná váltak száma igen nagy. Csupán 
Gölnicbányán majdnem ezer ember tölti az 
éjszakákat a szabad ég alatt. '

Olcsósági hullám — Csehországban. 
A nagykereskedelmi index május 1-én 1000 
koronával csökkent Az előző hónappal 
összehasonlítva az indexszám egy százalék
kal esett és pedig úgy az élelmiszerekben, 
mint az ipari cikkekben.

Meghalt a szunyogcsipéstől. Griff! 
József újszentiváni 2.4 eves föidesgazdát 
megcsípte a karján egy szúnyog. Hideg 
borogatást tett rá, majd pedig rendes mun
kája után nézett, elment a kukoricát mcg- 
kspálni. Ezen a napon azonban már kez
dett dagadni a karja. Orvoshoz ment vele, 
aki maga sem tulajdonított az esetnek na- 
nagyobb fontosságot, csak akkor döbbent 
meg, mikor a dagadás már erősebb mér
téket öltött. Utasította is Griffit, hogy azon
nal menjen be Szegedre a sebészeti klini
kára. Azóta itt kezelték, többször oltották, 
de egyelőre nem lehetett megállapítani, 
hogy miféle mérgezés hatalmasodott el a 
szerencsétlen emberen, aki pénteken nagy 
szenvedések után meghalt Fiatal feleségét 
és apró gyermeket hagyott hátra.

Betiltották a  m agyar lapok terjesz
tését. A jugoszláv belügyminiszter az ösz- 
szes magyarországi lapok terjesztését be
tiltotta. Hogy e rendelet állandó vagy ideig
lenes jellegű — még nem ismeretes.

Magyar vetőbükköny Franciaország
nak. A napokban nagyobb tétel vetőbük
könyt adlunk el Franciaországnak ab Fiume 
2900 magyar koronával.

A munkanélküliség és kivándorlás 
Ausztriában. Ausztriában a munkanélküliek 
száma május hóban 176.441 volt, a kiván
dorlás pedig a folyó év első negyedében 
281 fő volt, melyből elszakított Nyugat- 
magyarországra egyedül 180 fő esik.

Mit jósol Sirius ? Sirius időjós május
31-től egész június 20-ig túlnyomóan szá
raz, igen meleg időt jósol. Csak helyenként 
ígérkezik szerinte zivataros eső. június 
21-tői esős hűvös, több helyen zivataros 
időt jósol.

A Nemzet a legszebb magyar szépiro
dalmi lap. Munkatársai a magyar irodalom 
legkiválóbb képviselői. Előfizetési ára egész 
évre 600 ezer, félévre 300 ezer, egy ne
gyedévre 150 ezer korona. Kiadóhivatala 
Budapest, Esterházy ucca 4/a. sz. Köztiszt
viselők 20°/o kedvezményben részesülnek.

A Magyarság című napilap dr. Milotay 
István szerkesztésében a Keresztény nem
zeti irányzat képviselője. Minden csütörtök 
16 oldalas képes mellékletet ad. A lap ki- 
adóhivatala Budapest VII., Miksa u. 8. in
gyen küld mutatványszámokat. Előfizetési 
ára negyedévre 120 ezer korona.

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 : 

— A számok ezreket értékeinek. — 
Ajkáról: özv. Ovády Dénesné 6, Waller 
Józsefné 10, Hajas Sandorné 3, Kéri S.-né 
2, Oswald Sándorné 4, Antal Eszter 4, Kéri 
Károlyné 3, Csöngei Sándorné 3, Antal 
Istvánná 2, Boila Janosne 2, Szűcs Imréné
2, Horváth Sandorné 2, Horvátfl Józaefne 
p. 4, DeáK Józsefné 2, Bolla Mária 2, Csa- 
bay Károlyné 3, Szőke Jánosné 8, Pintér 
K arolná 8, vitéz Sallay Ferenc 20, Jakab 
Ernő 21, Vörös Károlyné 15, Nagy Gabor
3, N. N. 10, özv. Tótn Dánielué 10, Nagy 
Sandorné 5, Papp Gaborné 5, özv. Szabó 
Károlyné 5, Horváth Lajosné 3, Szűcs l.-né
5, Horváth Gyuláné 5, Mészáros Sándorné
6, Dombi Sándorné 4, Horváth Józsefné 5, 
úzv. Szabó Sándorné 2, Kovács Sándorné
4, Kéri Irnrené 5, Rózsás Károlyné 2, Sikos 
Sándorné 6, Csizmadia Dánielné 3, Balogh 
Gáborné 4, tíene Sándorné 10, Balogh 
Károlyné 5, Kiss Ernőné 6, Gáspár G.-né 
3, Füiöp Irma 3, Kovács Sándorné 5, No- 
vák Rezsőné 5 ezer K.

r u e t t a u  &  u n ite : c zipo tt  v é z a
fcis»é50ttSi*re, Vawa.iTeeaj'e, 

öscrfcesstótárs: XKMKTH KAROLY. 
Kiidrktckst uita *íuuX viuasn.

A N a g y tis z te le tű  L e lk é sz  
U ra kka l tisz te le tte l kö z lö m , 
h o g y  az á lta la m  k in y o m a tn i  
szá n d éko lt G yu rá t»  F e r e n c : 
A g en d a  a c se k é ly  s zá m ú  je le n t
ke ző k  fo ly ta n  eg ye lő re  n em  fo g  
m eg je le n n i .  K I S S  T IV A D A R .

Evangélikus, vagy ref. nők, kik a nyári 
hónapokat falun önajtjäk eltölteni, jelent
kezzenek május 20-tói Jankó Samuéi nyug. 
tanítónál Nógrádon. 2— 2

Egy megszállott területről való, teljesen 
árva es szegénysorsu theol. hallgató a 
nyári szünidőre mint nevelő vagy correpe- 
titor, esetleg gazdaság körüli munkával el
helyezkedést keres, amelynek hijján nincs, 
hova fejét lehajtsa. Kérdezősködesek, aján
latok az evang. theoi. fakultás dékánjanoz 
Sopron intézhetők. 2—5

Kérelem.
Bihary Gusztáv és Fail Leontin 

1850 és 1870 között kötöttek házas
ságot valamelyik evang. templomban. 
Felkérem AZ ÖSSZES LELKÉSZEKET, 
szíveskedjenek utána nézni anyaköny
veikben s megtalálás esetén engem 
értesíteni. Fontos és SÜRGŐS családi 
érdekek fűződnek az esketési levél 
megtalálásához.

Ózd, 1925. jún. 4.
TÚRÓCZY ZOLTÁN

1 — 2  ev. lelkész.

Felhívás.
A Luther-Társaság értelmes, hü, 

megbízható evang. vallásu vándor- 
könyvárusokat keres a dunántúli és 
alföldi megyékre. Jelentkezések az 
illetékes lelkész ajánlásával, a kész- 
pénzbeli biztosíték értékének meg
jelölésével, a jelentkező életviszonyai
ra és értelmiségére vonatkozó ada
tokkal és bizonyítványokkal a Luther- 
Társaság főtitkárához (Dr. Kovács 
Sándor egyet, tanár) Budapest, V., 
Hold u. 29. sz. alá intázendök. 2 - 2

Két főiskolai hallgató, vagy gimná- 
zista tanuló teljes ellátással lakást 
kaphat ősszel tanító özvegyénél Budán. 

Cím a szerkesztőségben 1—6

TANULÓNAK felveszek egy szolid, 
jólnevelt evang. fiút, lehet esetleg 
teljesen árva fiú is, vas-, rézbutor 
és sodrony-ágybetótkészítő műhelyem
ben, Ernst János Győr, Wennesz J. 
ut 55. 2—10

Gazdáit figyelm ébe!
Legújabb vívmány a kaszagyártás 
terén a »Páva Nemes-acél« véd 

jegyű kasza
Egy próbarend elás mindenkit meg fog 
győzni e kaszák kiválóságáról. Jó tállás 
minden da rab ért; amennyiben meg 
nem felel, háromszori k ikalapálás 

után is készségesen kicserélem.
Kapható kizárólag

SALBER KÁROLY kereskedésében 
Szentgotthárdon. , o _ 2n

Walter magántanfolyam
Budapest, Vili., Rákóczi-ut 51. 

Előkészít középiskolai összevont ma- 
gánviisgákra, érettségire, vidékieket 
is. Tisztviselőknek nagy kedvezmény.

10—16

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I B É L A

1910-ben.

La?tulajdonos:
a D o n á n t ü l l  L n t l i e r - S z ö v e l s f i o
A» OraiágOH Luther-HzSret- 

•éx hiratalas lapja.

Kéalratok, előfizetési dijak 
éa reklamációk a 

HARANGSZO szerkesztő' 
kiadóhivatalának 

Buntgotthárdra (Vairm.) 
küldendők. 

Klőfiastáat elfogad 
minden evang. lelkéei 

áa tanító.
M r o l a l s i i l t  m in d e n  v a s á r n a p .

9

M in d e n e k  ékesen  

és jó  re n d d e l legyenek.

Szerkesztő-kladóklvatal:
SZENTOOTTHÁRD.

Vasvinnegye.
A „HAHAlfflBZO"

előfizetési ára: a második 
negyedévre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
(.ather-Halvetágl tagoknak 

IO°/.-oi kedvezmény. 
Amerikába egész érre 2 
dollár; az utódállamokba 
a 11. negyedre 20.000 K.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híreink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Pi mi kegyeletünk.
I r ta : Nagy Miklós.

Angolországban a világháború 
befejezése óta minden esztendőben 
egy meghatározott napon ledobják 
néhány percre a lendítő-kerék szí
ját és a gyárak szirénái, kürtjei 
hangos sikoltással köszöntik a tá
voli sírokban porladozó angol ka
tonákat . . .

Németországban is a ködös no
vember egyik reggelén megáll egy 
pillanatra az élet lüktetése, elül a 
városok zajongása, megcsendesül 
az egész ország néma tiszteletadás 
gyanánt a porosz vitézség és hű
ség elvérzett mártírjainak . . .

Itt a szomszédságban, abban a 
velünk együtt lerongyolódott, meg
csonkított, letiport Ausztriában — 
úgy mondják — hálás szívvel em
lékezik meg az élő nemzedék a 
világháború véres zivatarától elso
dort hős katonáiról. Alig van olyan 
szegényes, szűk völgykatlanba szo
rított falu, ahol legalább egy sze
rény emléktábla ne őrizné világító 
aranybetűkkel az elesettek nevét 
a korai feledéstől . . .

Milyen régóta tudjuk, hogy a 
magyar a vértanuk nemzete; hány
szor megsirattuk már a múltban is, 
hogy az országot hatalmas zápor 
gyanánt, hősök vére áztatá. Hát 
ma, amikor „a szép tavasz kiesett 
az évből, egy nemzedék halt ki az 
emberiségből s nyugszik temető
ben“ . . .  Nekünk is vannak hőseink, 
— óh ja j ! milyen óriási sereg tel
nék ki belőlük! . . . Minden ma
gyar falu, jaj de nagy adót fize
tett, nem pénzben, hanem piros, 
meleg vérben, pótolhatatlan, drága 
életben azért a fekete hantért, 
inely ápol s e ltakar! . . . Egy a 
múltat sirató szomorú, magyar lé

lek szerint, „meg van jelölve min
den magyar ház egy nagy, kiáltó, 
fekete kereszttel“, s a magyar me
zők minden fűszálán vagy a bánat 
könnyharmata, vagy az áldozat 
vércseppje hintázik.

A mi hőseink! . . . Áll-e már 
méltó emlékük ? . . .  Az elesett ma
gyar katonák! . . . Ki gondol ve
lük ? . . . Senk i!

Azaz, dehogynem ! A múlt nyá
ron kaptam egy aranycirádás meg
hívót, amely nagyszabású ünne
pélyre csalogatott. „Lesz ott szín
darab, amelyen mindenkinek ne
vetni kell“ . . . ígér „konfetti-csa
tát“ ; rendeztelik „nagy lepényevő 
verseny“ ; lesz „zsákban-futás“, 
tánc reggelig . . .  és mindez a hő
sök emlékoszlopa javára!

A hideg végigfutott rajtam. 
Szent haraggal még ma is kétségbe
vonnám a rendezők józan eszét, 
ha azóta is mindsürűbben nem 
kellene hallanom duhaj táncviga
lomról, mely lezajlik a magyar hő
sök em lékére; bohóckodásokról, 
melyet rendeznek a korai sírba 
szállt magyar mártír-sereg emlék
oszlopa javára. Hát itt vagyunk 
már, ilyen mélységben! Konfetti
csatázunk . . .  és közben azokra 
emlékezünk, akik az orosz mező
kön acélgolyók záporesőjében hul
lottak el; lepényevő-versenyt tar
tunk azokért, akik az utolsó sóhajig 
érettünk viselt szenvedések hordo
zói voltak. Hát ez sehogysem illik 
ahhoz a magyar nemzethez, amely
nek katonáit egész világrészek 
csodálták meg!

Valamikor . . . egyszer . . .  ré
gen . . .  sírva vígadt a magyar, 
könnyeket kevert még legédesebb 
örömekbe is, és fátyolt vont arca 
mosolygása elé, ma — úgylátszik 
— akkor is nevet, amikor a szív 
sebeit szaggatja fel; vígadozásba

kezd, amidőn koszorút tesz le hősi 
halottai sírhalmára. Konfetti-csata! 
. . . Ha csak így épülhet, akkor ne 
emelkedjék egy emlékoszlop sem, 
ne ragyogjanak arany betűk egy 
márványtáblán sem, akkor, amint 
lekorhad a katonatemetők nyirfa- 
kereszt-erdeje, legyenek inkább 
mindjárt elfeledve azok a nev ek . . .  
a magyar katonák nevei! — Igaz, 
az elfelejtett vértanuk maguk után 
a halálba vonják az élőket is, de 
egy nemzetnek inkább lehet meg
halni, mint bohóckodva tovább 
é ln i! . . .

Hindenburg az egyházak 
békéjéről.

Hindenburg birodalmi elnök fo
gadta az egyházak képviselőit, akik 
hivatalbalépése alkalmából szeren- 
csekívánataikat fejezték ki előtte. 
A német evangélikus templomi 
szövetség nevében Kapler dr., a 
berlini evangélikus egyházi főta
nács elnöke tolmácsolta az egész 
ország német evangélikus egyházai 
összességének jókívánságait és hit- 
sorsosai nevében kifejezést adott 
ama készségüknek, hogy a haza 
fölépítésében teljes erejükkel részt- 
vesznek. Deytmer dr. fölszentelt 
püspök, hercegpüspöki delegátus 
a birodalmi elnök előtt a katholi- 
kus hívek szerencsekívánatait fe
jezte ki és biztosította az elnököt 
arról, hogy a katholikus egyház a 
vallásban és az egyházban nyugvó 
erőket mindenkor rendelkezésére 
fogja bocsátani az állam kormá
nyának. A zsidó hitközségek or
szágos szövetségének képviselője
ként Wolff kamarai törvényszéki 
tanácsos köszöntötte a birodalmi 
elnököt és a német zsidók nevében

Viseljük szívünkön a Harangszó ügyét!
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további odaadó és buzgó együtt
működésre tett ígéretet a hazafiui 
feladatok terén. A birodalmi elnök 
beszéddel válaszolt, amelyben egye
bek között a következőket mon
dotta : A leghálásabb köszönetét 
mondok Önöknek azokért az üd
vözlő szavakért, amelyekkel Önök, 
mint a vallásfelekezetek képviselői 
az imént hozzám fordultak. Egy
forma érzület sugalta nyilatkoza
taik mély megelégedéssel töltenek 
el. Ebből az alkalomból újból biz
tosítom Önöket, hogy magas tisz
temről egyforma lelkiismeretesség
gel tiszteletben tartok minden hitfele- 
kezetet és világnézetet, és állandóan 
a belső népközösség szellemét fogom 
védelmezni. Ha szabad egy kíván
ságomat kifejeznem, úgy arra ké
rem Önöket, hogy a német biro
dalom képviselőjénél lejátszódott 
ezt a közös fogadtatásukat ne te
kintsék puszta formalitásnak. Ahogy 
Önök, uraim, itten összejöttek, úgy 
találkozzék mindig a békülékeny- 
ség szelleme az egyházak és egy
házközségek soraiban is, mert a 
békülékenység szelleme nélkül Né
metország jövőjét nem lehet előbbre
vinni.

Sommer Gyula jubileuma.
Lélekemelő ünnepély színhelye volt 

június hő 14 én a váci evangélikus 
egyház kis temploma.

Az az osztatlan szeretet és meg
becsülés, amely ezen a napon nemcsak

Vasárnapi hangulatban.
Reggeli harangszó szelíd zengésével 
— Felszáll hozzád im ám : Uram, Istenem! 
Mint meleg napsugár árad szét lelkemben 
Hálám jóságodért: Égi Kegyelem!

Benned hivő szivem sohasem csalódott, 
Levevéd rólam súlyos keresztedet.
Áldásod fényében zsoltáros ajakkal 
Dicsőítem a Te szent nevedet!

HUDY ILONA.

az egyház tagjai, hanem a város 
polgársága részéről is kifejezésre ju
tott, élő bizonysága annak, hogy a 
jubiláld lelkipásztor* az elmúlt 25 
esztendőt igazi apostoli buzgólkodás- 
ban töltötte el.

A zöld gályákká! és virágokkal 
feldíszített templomban együtt voltak 
a váci anyaegyház s a rádi fi ia tag
jain kívül a környékbeli protestáns 
egyházak képviselői, Vác város pol
gármestere, a helyőrség tisztikara, 
hivatalok, egyesületek, intézmények 
kiküldöttei s az ünnepeltnek számos 
tisztelője és barátja.

Az ünnepség istentisztelettel vette 
kezdetét, amelyen a jubiláld lelki- 
pásztor lelkes beszédben áldozott a 
háborúban elesett hősök emlékének 
s utána hálaadő imát mondott lel
készkedésének 25 éves évforduldján. 
Az istentiszteletet három, művészettel 
előadott ének tette még meghatdbbá 
és melegebbé

Az istentiszteletet Broschkő Q A. 
főesperes és Ivánka Pál h. felügyelő

elnöklete alatt tartott díszközgyűlés 
követte. A gyűlést megnyitő ima utáa 
a főesperes szívhez szőlő meleg sza
vakkal üdvözölte a jubiláld lelkészt 
a püspök és az egyházmegye nevében 
Ezután az elemi iskolás gyermekek 
nevében Vavrik Irén és Winkler 
Lászlő, a gimnáziumi tanulók nevében 
Vajda Elemér mondott kedves üdvöz
letét, az evangélikus siketnéma nö
vendékek háláját és ragaszkodását 
pedig Szlobodnyik Gyula siketnéma 
gyermek tolmácsolta. Ezt követte 
Ivánka Pál volt egyházfelügyelő, az 
egyház nevében mondott, gondolatok
ban gazdag üdvözlő beszéde. Jaeger 
Gyula tanító a rádi leányegyház, 
Kemény Lajos fasori ev. lelkész az 
egyházmegyei lelkésztársak, Menyhár 
István zalaegerszegi s. lelkész a volt 
tanítványok, Nagy Jenő ny. tanító a 
nagybörzsönyi ev. egyház, Sáfár Béla 
ref. lelkész a váci, Biczó Pál ref. 
lelkész a kosdi ref. egyház, Krakker 
Kálmán dr. polgármester, nemzet
gyűlési képviselő a főispán és a város 
közönsége, K^utschnitt Aurél ezredes 
a honvádzászlóalj tisztikara, Rusztek 
Lajos dr. igazgató a váci m. kir. 
fegyintézet, Nagy Péter igazgató a 
siketnémák kir. orsz. intézete, Gőll- 
ner Mihály a szepesi asztaltársaság, 
Györgyfy Ákos igazgató pedig a váci 
»Hangya* nevében mondott meleg
hangú üdvözlő szavakat. Ezek elhang
zása után az érkezett üdvözlő levelek 
és táviratok olvastattak fel. Végül 
Sommer Gyula a jubiláló lelkész 
válaszolt meghatott hangon az üdvöz
lésekre, szavaiban — a nála meg-

Dolláros levél.
Irta: Novák Kálmán. 2)

Alig vette észre, hogy kis házuk elé ért, 
csak mikor a kilincsen volt már a keze, 
akkor ocsúdott fel töprengéseiből. Belépett 
az udvarba, majd a tornác előtt járkált fel 
és alá.

Még sohasem érezte magát olyan elha
gyottnak, mint ezen az estén. A halál el
szakította tőle kedveseit, rokonok, ismerő
sök elfordultak tőle s most még szegényes 
otthonától is meg akarja fosztani a gőgös 
szívtelenség.

Felsóhajtott.
— Ejh Kovács András, de próbára tesz 

még tégedet az Isten!
. . .  Egyszerre nyílott a kapuajtó s egy 

szép, fiatal leány sietett feléje. A Kovács 
András Juliska leánya volt a belépő. Ugyan 
mi járatban lehet ilyen késő este ? . . .

A leány arca szomorú volt, szavai fel
indulástól reszkettek. Átölelte, megcsókolta 
az öregasszonyt.

— Jó estét kedves nénémasszony 1 
Ugyan jó, hogy még itt találom 1 Segítsé
gére akarok lenni a nénémasszonynak, ha 
elfogadja 1 ? ? . . .

Az özvegy szelíden simogatta a leány 
szőke fejét.

— Te jó, te áldott teremtés 1 Aztán mit 
tudnál rajtam segíteni ? . .  .

A leány szemei felcsillantak.
— Hallottam, hogy apám milyen szé

gyenletes dolgot készül elkövetni 1 Hát 
elhoztam én a félmillió forintot, amit né- 
némasszonytól követel a takarék. Itt van, 
tessék szívesen venni, az én megspórolt 
pénzemből'adom, senki se tud r ó l a ! . . .

Az özvegy felcsukló sírással szorította 
arcához a leány meleg kezét.

— Oh áldjon meg, ezerszer áldjon meg 
tégedet az Isteni Köszönöm, hogy ily jó 
vagy hozzám 1

— Szívesen adom nénémasszony, de ne 
szóljon róla senkinek! Úgyis elég baj van 
a házunknál, — ha megtudná az apám, hát 
biztosan világba kergetne! Úgysem hallok 
tőle egy szép szót, mióta megmondtam 
neki, hogy inkább meghalok, de a Szabó 
Gerő felesége nem leszek 1 . . .

Az öregasszony felcsudálkozott.
— Mit ? A Szabó Gerő talán hazakészü

lődik ? Ezt nem is említette az anyja! . . .
— Bizony, a napokban már hazavárják 1 

Hanem most Isten megáldja kedves néném
asszony, haza kell sietnem, mert hátha 
utánam leskelődnek, — imádkozom az

Istenhez, hogy adjon vigzsítalást a mi bá
natunkra ! Jó éjszakát! . . .

Az özvegy könnyes meghatottsággal, 
hálás szeretettel ölelte magához a leányt, 
aztán elváltak.

. .  . Mikor a leány betette maga után 
az ajtót, az özvegy betopogott a szobába, 
lámpát gyújtott és előkereste a Bibliát Ott 
aludt el a Szenlirás mellett s gyönyörű 
álomba .ringatta a hajnal.

. . .  Álmában újra levelet kapott János 
fiától, tengernyi pénzt küldött s azt írta, 
hogy Szabó Gerő hazudott, mikor halálhírét 
költötte. Nemsokára hazajön s akkor eskü
vőre viszi a gazdag Kovács András szép
séges Juliskáját. . .

Felébredt, aztán csalódva felsóhajtott.
— Oh édes Istenem, hiszen csak álom 

volt az én nagy boldogságom 1
A zsalugáterek között beragyogott a 

napsugár. Sietve elfujta a lámpát és útra 
készülődött. Messze van a város és még 
ma le kell fizetni tartozását.

Künn az uccán még senki se já rt; kora 
reggel volt még, csak most ébredezett a 
falunépe. J

De mégis ni 1 — Amint az országúba 
ért, egy kocsi robogott utána. A kocsi 
Szabó Gerőéké volt, rajta pedig Gerő anyja 
ült a béreslegénnyel. Lám milyen mosoly
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szokott végtelen szerénységgel — 
kiemelve azt, hogy a mai ünneplésnek 
csak azért nem mondott ellent, mert 
úgy érezte, hogy az híveinek és ba
rátainak leikéből fakad s ezzel is csak 
javát szolgálja szeretett egyházának.

A benső érzésekben gazdag ünne
pélyt a föesperes imája után a Him
nusz hangjai zárták be.

Az ünnepség után 120 terítékes 
bankett volt a Korona vendéglő ter
mében, ahol kedves és meghitt körben 
sokáig együtt maradtak az ünnepelt 
s az ünneplők.

Evangélikus egyházhoz s lelkipász
torhoz méltó ünnepély részesei voltunk 
a mai napon. A számra kicsi, de 
szeretetének, megbecsülésének és há
lájának megnyilvánításában gazdag 
váci egyház ez alkalommal szívének 
egész melegét s lelkének minden kin
csét kitárta szeretett lelkipásztora 
előtt, mert tudatában volt annak, 
hogy áldozata méltó hódolata annak, 
aki egyházának nemcsak lelkes papja, 
hanem minden hívének igaz lelki atyja 
is s aki sem testi, sem leiki fárad
ságot nem kiméivé igaz apostoli lel
kesedéssel és odaadással teljesíti azt 
a feladatot, amelyre elhivatott.

Aki tiszteli Gyurátz Ferenc 
emlékét, megrendeli a „Harangszó 
Könyvtár“ : „Örökzöld koszorú Gyu
rátz Ferenc sírján“ cimii füzetét. 
Ára 3000 korona. Megrendelhető a 
„Harangszó“ szerkesztő-kiadóhivata
lában Szentgotthárd (Vas m.)

gós az arca az örömtől, bizonyosan a fia 
elé megy a vasútállomásra.

Mikor a kocsi már mellette robogott, 
Szabóné meglassittatta a lovakat.

— Jó reggelt szomszédasszony ! Hová 
igyekszik ilyen korán?

Az özvegy hátrafordult.
— A városba megyek, ott van egy kis 

elintézni valóm 1 Hát te ? . . .
Szabóné egyszerre bőbeszédű lett.
— A fiam, a lelkem Gerő fiam elé me

gyek, hazavarjuk Amerikából. . .  Az bi
zony! A múlt héten írta, hogy már útban 
van hazafelé, aztán minden nap betoppanhat 
közénk! Bar csak szomszédasszony is ilyen 
ügyben járna 1 Szegény Jancú, bizony már 
nem jön haza többet 1

Ha gyilkos kist ütöttek volna az özvegy 
szivébe, az sem fájt volna neki jobban, 
mint ezek a kegyetlen szavak; megérezte, 
hogy nem a részvét, nem a sajnálkozás 
beszélt Szabónéból, hanem a karórvendö 
szívtelenség. Aztán még nem átallja magát, 
hogy szemeit törülgesse zsebkendőjével, 
mintha csakugyan könnyezne! Oh a kép
mutató 1. . .

Az özvegy félrefordította fejét, hogy ne 
lássa a hamis siránkozást, aztán csendesen 
mondta Szabónénak:

— Minden úgy történik, ahogy az Isten 
akarja, ö majd megvigasztal engemet is 1. . .

Templomavató
gyülekezet.

Felejthetetlen szép ünnepe volt szent
háromság vasárnapján a kicsiny, de hit
buzgó tényőfalui leánygyülekezetnek. Re
novált templomának, újonnan emelt szép 
tornyának és uj harangja felavatásának az 
örömünnepe. Az ünnepély délelőtt 10 óra
kor kezdődött. A hívek és a közelről-tá- 
volról összesereglett vendégek zsúfolásig 
megtöltötték a hófehér falaival, fehérre fes
tett padjaival a maga egyszerűségében is 
megkapó szép kis templomot. „Erős vá
runk“ 1—3. v. után Rácz Sándor s.-lelkész 
imádkozott és olvasott szent igét az oltár
nál. Az avató beszédet Németh Károly es
peres tartotta. Péld. 1 8 .ío. alapján lelke
ket megragadó gyönyörű beszédben muta
tott rá a templom és a torony jelentősé
gére s intette a híveket egyházunk iránti 
hűségre, meleg szeretetre. A szószéki be
szédet Győrffy Béla lelkész tartotta Ján. 
3 .1 —15. alapjan. Megkapó szép beszédé
ben szólt az újjászületésről és a Szentlé
lek munkájáról, mely a tényői gyülekezet
ben is oly hathatósan működött. Az isten- 
tisztelet végeztével díszközgyűlés volt, me
lyet Győrffy Béla lelkész imával és beszéd
del nyitott meg, üdvözölte a megjelent 
vendégeket. Majd Búzás Imre, a gyüleke
zet fáradhatatlan, buzgó levita-tanítója ol
vasta fel a toronyépítés és a harangbeszer
zés történetét. Záróbeszédében Győrffy B. 
lelkész elismerő szavakkal emlékezett meg 
Búzás I. tanítóról. Ő volt a toronyépítés 
kezdeményezője, keresztül vivője, ki csügge- 
dést, fáradságot nem ismerve, a munká
sokkal sokszor együtt dolgozva, folytono
san serkentette, buzdította az alig 120 lel
ket számláló, a sokszor igen nehéz hely
zetben levő, anyagilag is szegény kis gyü
lekezetei.

A toronyépítés a templomrenoválással 
s a 96 kilogrammos uj harang beszerzésé
vel együtt több mint 100 millió koronába 
került, melyből 64 millió gyüjlés utján folyt

Szabóné erre másra terelte a beszél
getést. .

— Üljön fel mellém szomszédasszony, 
van még hely a maga számára is!

— Már én csak gyalog megyek, nem 
olyan sietős az utam, kifutja az időmből 1

— No akkor Isten áldja! Aztán ne 
kerüljön el bennünket, ha itthon lesz a 
lelkem Gerő fiam 1

A béreslegény a lovak közé csapott s 
a kocsi pár perc múlva eltűnt a kanyaro
dóban. Szegény özvegy ugyan szívesen ült 
volna kocsira, de a Szabóné szívességét 
mégsem fogadta el. Szomorú gondolatokkal 
eltelve folytatta útját s lassan lassan el
maradoztak mögötte az utmenti kilométer
kövek. A nap már magasan állott az égen, 
mikor a városba vezető gyaloguthoz ért. 
Itt leült egy kicsit megpihenni.

A város felől éppen akkor jött a posta
küldönc. Az öreg Fazekas bácsi már mesz- 
sziről megismerte az özvegyet s lelkendezve 
sietett feléje.

— Adjék az Úristen jó napot Botosné 
asszony 1 Hejh, azt hiszem, máma magának 
valóban jót adott 1 . . .

Az özvegy hitetlenül ingatta meg fejét.
— Ugyan mi jót adott volna nekem 

Gyuri bácsi ? . . .
— Már pedig úgy van, ha én mondom! 

Itt van la, ha nem hiszi nekem I . . .

be, a többit pedig részben felajánlásból’ 
részben kivetésből, részben pedig takarék
magtárából fedezi a gyülekezet. Bőségesen 
kivették a részüket a segítésből a helybeli 
r. katholikusok, valamint az anyagyüleke
zet Felpéc, Győr. Kispéc, Kajár s mind
azok a Győr, Sopron, Vas és Veszprém 
megyei községek, ahol gyűjtőink megjelen
tek. Fogadják a nemesszfvü adakozók e 
helyről is hálás köszönetünket.

Az egész építkezés folyama alatt olyan 
volt a kis gyülekezet „mint a hangyasereg, 
vagy mint egy szorgalmas méhcsalád, sür- 
gött, forgott, sietett mindenki s ha mást 
nem tudott hozni, hozott szeretetet, jóaka
ratot*. A kocsifuvarokat a hívek ingyen 
végezték, a munkásokat házsorban kosz
tolták.

Meg kell említenem még, hogy a Nő
egylet egy szép oltár- és szószékteritöt 
készíttetett, valamint azt a kedves dolgot, 
hogy a leányok a templomteret beültették 
virágokkal s azt naponkint öntözik, gon
dozzák.

Miként a múltban és a jelenben mu
tatta, úgy mutassa a jövőben is a hegyen 
épített város szépséget e kis gyülekezet. 
Legyen rajta az Isten áldása 1 b».i  Sándor.

Tükörképek.
Irta : Farkas Elemér.

Az ég Ura Gyurátz Ferenc püspök 
boldog házassági frigyét nem áldotta 
meg gyermekekkel. De azért őneki 
mindig több gyermeke volt, mint akit
10—12 gyermekkel áldott is meg az 
Úr. Rokonságából mindig volt 2—3 
gyermek körülötte, kiknek neveltetését 
édesatyai gonddal s szeretettel intézte. 
S az ő alumnusainak, árváinak száma 
egész légió volt, akiket ruhával, éle
lemmel látott el s akiknek testi és

Azzal kibontotta a  levéltáskát és egy 
levelet, meg egy postai értesítést keresgélt 
elő a levelek közül.

Az özvegy nem akart hinni a szemeinek.
— Hát aztán ki írna nekem ?
Fazekas bácsi a bajsza alá mosolygott.
— Kicsoda ? . . .  Hát a Jancsi gyerek! 

Itt van ni, lássa csak, még az amerikai 
pecsét is rajta van 1 . . .

Az özvegy két kézzel kapott a levél 
után, majd örömtől reszketve felkiáltott.

— Jóságos Isten! Ez bizony a Jancsi 
írása 1. . .

Fazekas bácsi a mellére ütött.
— Hát nem megmondtam ? Ugye, hogy 

nem csalnak meg az én öreges szemeim ? 
Hanem most már induljék Botosné a pos
tára ezzel a recepisscl, ott majd adnak rá 
valamit 1 Harangozás előtt még benn találja 
a postamester urat 1

Az özvegy nem érzett többé fáradságot. 
Boldogan sietett a város felé s pár perc 
múlva belépett a postaépület ajtajan. Némi 
várakozás után az ablakhoz jutott s a nyá
jas, kedvesszavú postáskisasszony kiadta 
a sűrű pecsétes, súlyos levelet.

Az özvegy boldogan takargatta zseb
kendőjébe a leveleket, aztán sietett a taka
rékba, hogy tartozását kiegyenlítse . . .

(Folyt, köv.)
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lelki fejlődése fölött édesatyai éber
séggel őrködött. Sok-sok szegény 
árva gyermek neki kOszOnheti, hogy 
ember, a társadalom hasznos tagja 
lett.

* **
Tudva van, hogy Gyurátz Ferenc 

püspök urunk bibliás ember volt, aki 
a bibliát napról napra olvasta és pe
dig eredeti nyelven. Az ó testemen- 
tomot héber, vagy zsidó nyelven, az 
uj tesatmentomot gOrOgül, s minden 
egyes alkalmat megragadott arra 
nézve, hogy a fiatalabb papi nemze
déket is buzdítsa erre.

Az 1896-ik évi büki kanonika vi 
zitáció alkalmával történt, hogy az 
iskolában és templomban minden 
teendőt elvégezvén nagy örömünkre 
kijelentette, hogy mindent a legtelje
sebb rendben talált. (Ha valaki eb
ben az állításomban kételkednék, van 
erre nézve frásos bizonyítványunk is 
a vizitacionális jegyzőkönyvben.) Ol
dalán boldogan hagytam el én is a 
templomot s vele s társaságában 
hivatalszobámba Jöttem, hogy a munka 
végeztével papi öltönyeinket letegyük. 
Mikor magunkra maradtunk, Jóságos 
arccal, mint édesatya lépett elém és 
így szólott: »Fiam, szoktad-e a bib
liát olvasni, még pedig eredeti nyel
ven ?* Az atyai kérdésre elhült ben
nem a vér, mert a kérdés első felére 
vonatkozólag bátor lélekkel jelenthet
tem ki, hogy igenis olvasom a bib
liát nap-nap után, de a kérdés má
sodik felére vonatkozólag habozva, 
akadozva azt a kijelentést tehettem, 
hogy én a bibliát csak magyar nyel
ven olvasom. Erre ő arra hivott fel, 
hogy vegyük elő a zsidó bibliát s 
felütve Ezsaiás próféta könyvének 
egyik fejezetét, azt kívánta, hogy 
kezdjem el a zsidó szöveget olvasni 
és magyarra fordítani. Az olvasás is, 
a fordítás is elég tflrhetőleg ment, 
mert hát a mi jó Poszvék Sándor 
tanár urunktól én is tanultam elég 
szép eredménnyel, de meg azért is, 
mert a felütött bibliai részt könyv 
nélkül is tudtam magyarul, mire a 
megboldogult püspök ur csodálkozva 
mondá: »hisz egészen jól megy, csak 
gyakorold magadat a zsidó nyelvbe, 
meglásd, egészen megszereted < Én 
fogadkoztam is, hogy a jövőbe olva
som én is héberül a bibliát. De most, 
mikor már a jó főpásztor nincs kö
zöttünk, mikor a magas mennyekből 
tekint alá reám, arcpirulással kell 
bevallanom, hogy a nehéz feladatba 
beletörött a késem, mert hát, mint 
sok százezrekben, bennem sincs meg

Emlékkönyvbe!
Boldog az az ember, ki az Urban bízik. 
Bízzál Te is Benne, boldog leszel mindigll 
Veröfény aranyát hinti az utadra,
Az öröm sugarát arcodra hullatja.
És ha minden elhágy, mégsem leszel árva, 
Veled lesz az Isten,
Ő az életednek 
Szikla-erős vára,
Igaz boldogságait

SCHÖCK GYULA.

az a nagy nyelvérzék, az a kiváló 
nyelvtudás, az a vasakarat, az a s z í 
v ó s  kitartás, mely Gyurátz Ferencet 
nyelvésszé és a szó teljes értelmé
ben tudóssá tette.

*  *
*

A jótékonyság gyakorlásában hű 
támasza volt neki az ő jó neje, akit 
enyelegve, kedélyesen mindig »bites- 
társnak szólított. Az ő jó szívéről 
csak egyet említett meg, ami szintén 
velem történt. A pápai hires refor
mátus kollégiumnak mint kis diák én 
is voltam P / 2  évig tanulója s ekkor 
mint evangélikus tanu'ónak 7—8 tár
sammal együtt az evangélikus paro- 
chiára kellett elmennünk valiasórára. 
A vallásóra délelőtt 11 órakor szo
kott lenni, az akkori káplán ur Né
meth Pál mostani vései lelkész, ny. 
esperes úr szobájában De sokszor 
megtörtént, hogy a káplán urnák más 
irányú elfoglaltsága miatt a vallás
órára várnunk kellett. S mivel téli 
időben az udvaron megfagytunk 
volna, a jó Főüsztelendő asszony be
hívott bennünket a konyhába. Kép 
zelheti mindenki, hogy micsoda érzé
sekkel állottunk mi ott a konyha 
egyik sarkában délelőtti 11 órakor, 
üres diákgyomorral, mikor előttünk 
sütötték a palacsintát. De hát a jó 
Főtisztelendő asszony is felismerte a 
helyzetet, megesett a szíve rajtunk 
s miután elkérdezte tőlünk, mint édes
anya gyermekétől, hogy tudtuk- e a 
leckénket, voltunk e az elmúlt vasár
nap a templomban s mi természete
sen csak jót mondottunk magunk fe
lől, mindegyikünknek 1—2 palacsin
tát adott a kezébe. A palacsinta néha- 
néha meleg is volt, de azért nincs 
az a Boszkó művész, aki azt gyor 
sabban el tudta volna tüntetni, mint 
ahogy mi azt tettük. (Folyt, köv.)

Lagler Sándor esete.
L8gler Sándor nagy betegsége 

gyógyíttatása végett a bpesti Kétly 
klinikára tqent, ott majd egy évig

feküdt s ez idő alatt az ápoló apácák 
azzal a biztatással, hogy ha kath. 
vallásra tér, meggyógyul és más egyéb 
nyugtalanító rábeszéléssel rávették, 
hogy elhagyja apái hitét. Lagler át is 
tért 1922-ben, ott a klinikán a kath. 
vallásra, de íme, 3 év elteltével lelke 
újra megvilágosodott; nem tudott »az 
ösztön ellen rugódozni« s amint az 
alábbi híradás mutatja, apái tiszta 
ev. hitére visszatért. Az alábbi hír
adást pedig azért nyomatta és küldötte 
szét számtalan helyre, mert a kath. 
egyházba való lépésekor szintén nyo
mattak vele egy »Ave Mária« feliratú 
híradást, amit 100 címre elküldettek 
vele, úgyhogy ezáltal hitének a leg
teljesebb nyilvánosság előtt való meg
tagadására bírták. Tették pedig ezt 
afölött való örömükben, hogy Lagler 
Sándorban egy evangélikus lelkész 
fiával tagadtatták meg ősei tiszta 
hitét: »láss világ, nézd a kath. egy
ház vonzó hatalmát, még a »luthe
ránus pap« fia is meghódol Róma 
előtt!« De Laglert lelkiismerete nem 
hagyta nyugodai, lerázta a rárakott 
bilincseket, mert a »lutheránus pap« 
fia is megtévedhet ugyan, de Isten 
Lelkének erejével tévedéséből ki is 
emelkedhet. Ennek bizonysága az 
alábbi nyilvános, bűnbánó vailástóte):

Lelkem fölszabadulásának emlé
kére.

Közlőm, hogy az ág. hitv. evan
gélikus-keresztény anyaszentegyházba 
— melyet ezelőtt 911 nappal, testi
lelki gyötrelmeim áital elkábítva, hűt
lenül elhagytam — visszatértem, illetve 
annak kebelébe újból felvétettem.

*
* *

Teremts bennem új szívet, óh Isten 
és az erős lelket újítsd meg én ben
nem. Uram, könyörülj rajtam, gyó
gyítsd meg az én lelkemet, mert 
vétkeztem Teellened Öh Istenem, 
tarts meg engemet apáimnak tiszta 
hitében s ruházz fel engemet a Szent
lélek erejével, hogy egyházamhoz, 
hitemhez, vallásomhoz, mint szent 
kegyelmedből visszanyert legdrágább 
lelki vagyonomhoz ragaszkodjam 
midhalálig. Mert én elhittem és meg
tanultam, hogy nincsen senkiben más
ban üdvösség, nem is adatott emberek 
között, ég alatt más név, mely által 
kellene nekünk megtartatnunk, mint 
az Űr Jézus Krisztus.

*
*  *

Veszprém (Szigeti József-ucca 38 ),
1925. Pünkösd hava (május) 28.

Pünkösdi üdvözletté' 
Lagler S ánd '

ny. községi vezető
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Jézus végrendelete.
Jún. 29. A búcsúzó áldása. Lukács ev. 

24.M—at. A haldoklónak minden mozdu
latát figyelemmel kisérik, minden szavának 
különös jelentőséget tulajdonítanak. — Jézus 
körül összegyülekeznek a tanítványai, mi
előtt eltávoznék körükből. Megáldja őket. 
Ez az utolsó mozdulata. Mig a mennybe 
száll, szüntelenül áldólag terjeszti ki reájuk 
a kezét. Bizony ennek a világnak a Krisztus 
áldására s Általa megáldott emberekre van 
szüksége. Érzed-e a Krisztus áldását s 
közvetíted e azt ?

Jún. 30. Kifelé a világba. Máté 28. is—20. 
Az Atyához visszatért Jézusnak keressük 
ki az utolsó akaratát. Nagyon határozott 
parancs ez. A parancs mindenkit kötelez; 
nem ismer kiváltságos szépet. Gyönyörűen 
domborodik ki benne az egyetemes papság 
elve s a keresztyénség egyetemessége. A 
nagy parancs nekem is szól. Hogyan töltöm 
be azt?

Júl. 1. Nem menekülni a világból. Márk 
16.15—16. Jézus nagyon határozott alakban 
köti a tanítványok lelkére, hogy ne vonul
janak vissza a világtól. Mennyire elfeledték 
ezt a keresztyénség első századaiban az 
oszlopszentek, remeték, később a szerze
tesek. Mennyire más lett volna a keresz
tyénség fejlődése, története, ha szüntelenül 
a Krisztus parancsát követték volna. Egye
dül erre hallgatok-e én is ?

Jú). 2. Vallomástétel. Ap. csel. 1.8 Jézus 
azt várja a tanítványoktól, hogy tanúbizony
ságot tesznek ró'a. A keresztyénség terje
dése a vallásttevők hitén és bátorságán 
nyugszik. Ott hódit a keresztyénség, ahol 
vallást tesznek róla. Tudsz-e vallást tenni 
Krisztusi hitedről ? Tanubizonyság-e mel
lette a beszéded, az életed? Figyeld meg, 
minden ember tanúbizonyságot lesz vala
miről. Egyik a hitetlenségéről, léhaságáról, 
másik munkaszeretetéről stb. Krisztus azt 
kívánja, Róla tegyünk bizonyságot.

Júl. 3. Nagy örökség. Olvasd át még 
egyszer a három fenti bibliai helyet. Nagy 
feladatot ruház Rád az Úr Jézus, de nem 
hagy egyedül. Ismeri gyarlóságod. Veled 
marad s erősít a Szentlélek erejével. Visz- 
szariadsz-e a feladat nagyságától s meg
ijedsz erőd gyengeségétől ? Ne félj; az van 
többségben mindenütt s az a legerősebb, 
aki az Isten mellett áll.

Júl. 4. Fölfelé. Ap. csel. 1 .9. Márk 16 .19. 
Lukács 24.51. Jézusnak nemcsak a szavai, 
hanem a cselekedetei is különös jelentősé
gűek. Mennybeszállása a mi életutunk irá
nyát is mutalja Sok hajlék van a mennyei 
Atyánk házában, nekünk is van ott helyünk, 
ha a Krisztus utján járunk. Merre halad 
a te életed?

Júl. 5. Nagy örömmel Lukács 24 .52—53. 
Nem meglepő, hogy az elválás után a 
tanítványok nem búslakodtak, hanem nagy 
öröm töltötte be a szívöket. Látták a Krisz
tus diadalát. Figyeld meg az Útjukat. A 
világban járnak, a templomba térnek, di
csérik és áldják az Istent Mutatják az utat 
az én számomra is 1 Marosok .ninos.

TANULÓNAK felveszek egy szolid, 
jólnevelt evang. fiút, lehet esetleg 
teljesen árva fiú is, vas-, rózbutor 
és sodrony-ágybetétkészítö műhelyem
ben, Ernst János Győr, Wennesz J. 
ut 55. 3—10
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K O R K É P E K .

K a rco la to k  a hétrő l.
Domokos László dr. nyug. min. 

osztálytanácsos a „Rö g " című lap 
egyik múlt évi számában „A holtakat 
is kimustrálják“ cím alatt a szegedi 
egyetem zsidó hulláiból kiindulva azt 
irta: „ Manapság a legsötétebb közép
korban élünk. Most is olyan idők 
járnak, mint amikor a pápa zsoldos 
katonái százával hurcolják máglyára 
a más hiten levőket. A kaiholicizmus 
ma is karddal és korbáccsal kezében 
tiporja el a más vallásuakat. M ost 
m á r  n e m c sa k  a zs id ó k , h a n e m  
a z eva n g é lik u so k  és r e fo rm á -  
tusofe is  fe l ja jd u ln a k .t(

E  cikk miatt eljárás indult meg 
Domokos László ellen. A budapesti 
bíróság bűnösnek mondotta ki ncm- 
zetgyalázás és hitfclekezet elleni iz
gatás vétségében és ezért két hónapi 
börtönre ítélte.

*
Budapesten a Ferenciek templomá

nak esztendők óta ismert látogatója 
volt egy alázatosképü feketekeppes 
urihölgy, aki reggelente rögtön a 
templom kinyitása után megjelent a 
templomban és ott tartózkodott a 
templom bezárásáig. A múlt év no
vemberében a zu tá n  k id e rü l t  az  
á jta to s  hö lgyrő l, h o g y  ö az, a k i  
esz ten d ő k  óta ren d sze re sen  
fo sz to g a tja  a fr a n c is k á n u s o k  
te m p lo m á n a k  p erse lye it. A ki
rályi ügyészség vádirata szerint úgy 
követte el a perselyfosztogatásokat, 
hogy reggelente, mikor a templomban 
elsőnek jelent meg, a perselyeket tele
tömte értéktelen két- és tizkoronások- 
kal, mire azután az adakozó hívek 
a perselyekbe nagyobb értékű bank
jegyeket dugtak be, a bankjegyek 
mind felül maradtak.

A széles, fekete kepp arravaló volt, 
hogy a tolvaj azzal eltakarja a ki
látást és Bulyovszky Ilona ilyenkor 
hosszúra növesztett körmeivel kihúzta 
az öt-, tíz- és huszonötezer koroná
sokat és a nagyobb bankjegyeket. A 
kepp belsejében két mély zseb volt, 
melybe észrevétlenül belerakosgatta 
a pénzt. Naponta több százezer ko
ronát csent így el a perselyekből.

A bíró lopás bűntettében mondotta 
ki bűnösnek a perselytolvajt és ezért 
nyolchónapi börtönbüntetésre Ítélte.

Két főiskolai hallgató, vagy gimná- 
zista tanúid teljes ellátással lakást 
kaphat ősszel tanító özvegyénél Budán. 

Cím a szerkesztőségben. 2—6

H E T I  K R Ó N I K A .

_________  2 |3

A kormányzó születésnapját fényes 
ünnepség kereteben ülte meg a katonaság 
Budapesten és a nagyközönség az egész 
országban. Mindenütt ünnepi istentiszteletet 
tartottak. — Bethlen a parlamentben nagy 
beszédet mondott. Egyrészt beszámolt a 
külföldi utjának eredményeiről, másfelől 
kettévágta a Beniczky- féle gordiusi csomót. 
— A nemzetgyűlés ülésein a választójogi 
javaslatot tárgyalják; majd beterjesztette 
a pénzügyminiszter a költségvetést. — A 
miniszterelnökön súlyos vakbél-műtétet haj
tottak végre.

Szerbia jegyzéket intézett Bécshez, 
amelyben követeli a bécsi kommunista 
központ megszüntetését.

Bulgária sorozatosan tárgyalja a kom
munista pöröket.

Az osztrák szociálista képviselő, Bauer 
erős támadást intézett a magyarok ellen.

Csehországban új választásra lázasan 
készü'nek.

A német-francia kereskedelmi szerző
dések tárgyalását újból megkezdték.

Az új belga kormány megalakult.
Olaszország visszautasította a francia 

biztonsági egyezményhez való csatlakozást.
A norvég északi sarkkutató, Amundsen 

szerencsésen visszaérkezett, azonban az 
északi sarkot nem sikerült elérnie.

Anglia és Kína között mind veszedel
mesebbé kezd válni a helyzet. Kínában a 
nép hangulata különösen az angolok ellen 
fordult.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i életből.
Tájékoztató a  balatonarácsi 

állami Erzsébet-Szeretetház fel
vételi m ódozatairól. A Sieretetház- 
ban 6 osztályú elemi iskola van, há
rom évfolyamú alsófoku gazdasági 
iskolával. A növendékek csak mint 
gazdasági munkások helyezkedhetnek 
el. Érdemes növendékek tovább ké- 
peztetnek kertész-méhész szakmun
kásokká. Elsősorban elhagyott 6—12 
éves fiunövendékek, kik egész árvák, 
vagy akiket eddigi helyükön züllés 
fenyeget, vétetnek fel, másodsorban 
olyan teljesen és félárvák, akik az 
intézeti nevelésre rá vannak utalva.

A felvételt az intézet igazgatótaná
rának javaslata alapján a Vall. és 
Közokt. Minisztérium eszközli. Au
gusztus folyamán van a felvétel. Fel
szerelési cikkeket, ruhát hozni kell. 
A kérvény a miniszterhez címezve, 
jűnius 30 ig az intézet igazgatóságá
hoz küldendő.

Mellékletek; csakdi értesítő, szü
letési anyakönyvi kivonat, előző évi 
iskolai bizonyítvány, orvosi bizonyít
vány, községi bizonyítvány (ebben a 
gyermek és fölmenö ági rokonainak 
vagyoni s kereseti viszonyai leiran- 
dók), ujraoltási bizonyítvány, esetleges 
hadiárvaságot igazoló bizonyítvány.
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H A R A N G S Z Ó .

Szenth. u. 3. vasárnapon.
Ev. Lukács 1 5 .1- 10.

Valami rendkívül felemelő van a mai 
evangéliomban, valami biztató korunk gyer
mekeire nézve is. Örvendezés van az Isten 
angyalainak a színe előtt egy bűnös ember 
megtérésén. Vajha részesévé tenne bennün
ket Isten ez angyali örvendezésnek.

A  m a i s zá m u n k h o z  m e lléke lt 
csekk la p o n , a k ik n e k  n eg yed év i 
előfizetése le já r t, szeretettel k é r 
j ü k  ré szü k rő l az előfizetés m e g 
ú jítá sá t.

A d o m á n y o k a t a lap  fe n n ta r 
tá sá ra , szegény  o lvasó ink  r é 
szére  k ü ld e n d ő  in g y e n szá m o k  
fedezésére  h á lá s  köszö n e tte l 
fo g a d u n k .

„ H a ra n g szó  K ö n y v tá r“ c í
m e n  u j  fü ze te s  vá lla la to t in d í 
to ttu n k  m eg . A k ö n y v tá r  első  
s zá m a  „ Ö rökzö ld  ko szo rú  G yu-  
r á tz  F e ren c  s ír já n “ c ím m e l  
m eg je len t. Á r a  3000  k o ro n a . 
M egrendelhető  a „R a r a n g s zó “ 
sze rkesztő -k ia d ó h iva ta lá b a n  
S zen tg o tth á rd  (V as m .)

Személyi hír. Kapi Béla dunántúli püs
pök június 19-én érkezett székhelyére. 
Szombathelyre vissza a somogymegyei 
egyházlátogató körútjáról. Június 20-án az 
Erzsébet tudomány-egyetem soproni theol. 
fakultás szakvizsgáján elnökölt, jún. 22-én 
és 23-án a kőszegi leánygimnázium érett
ségi vizsgáján, míg jún. 25—27-én a sop
roni evang. gimnázium érettségi vizsgáján 
töltötte be az elnöki tisztet.

Vályi Nagy Géza uj verses-könyve. 
Ma legismertebb és legszebben hangzó 
nevek egyike : Vályi Nagy Géza, aki lapun
kat is megtiszteli időről-időre gyönyörű 
poémáival. Vályi Nagy Géza a hazafias 
költészet terén csaknem egyedül álló jelen
ség, kimagasló határozott egyéniség. Mély
ről jövő, erces hangú, izig-vérig magyar, 
csupa tűz, csupa lélek. Versei mindenkit 
meghódítottak. Könyv alakjában megjelenő 
verses-könyve 50 ezer koronáért megren
delhető : Arany János irodalmi és nyomdai 
részvénytársaságnál, Budapesten, Vili. kér. 
Szentkirályi-u. 23. sz.

Uj egyetemi m agántanár. A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter Sztechló Zol
tán miskolci evangélikus jogíkadéiniai ta
nárt, a szegedi tudományegyetemen magán
tanárrá való képesítését tudomásul vette és 
e minőségben megerősítette.

Új munkatárs. Örömmel hozzuk tudo
mására olvasóinknak, hogy Javornitzky 
Dezső a székesfehérvári in. kir. fiúnevelő 
otthon családfője, a fehérkomáromi egyház
megyének számvevője, világi és törvény- 
széki jegyzője lapunk munkatársai közé 
belépett.

Veszprém. Pünkösd 1. ünnepén kiváló 
vendége volt a gyülekezetnek Draskóczy 
Lajos nyug. eperjesi theol. dékán szemé
lyében, ki erőteljes munkabírásáról és egy
háza iránt való lankadatlan, lelkes szerete- 
téről azzel tett bizonyságot, hogy egy nap

kétszer is hirdette Isten Igéjét; még pedig 
a délelőtti ünnepi istentiszteleten, mely 
egyúttal a hősök emlékünnepe is volt, az
után az esti lithurgikus istentiszteleten, hol 
az evang. sajtó jelentőségét méltatta. Lel
kes, csupa szív és tartalmas előadásaival 
hallgatóságát, melynek soraiban más valíá- 
suak is szép számmal voltak (délelőtt a 
vármegye és város kiküldöttei is) magával 
ragadta s mé'yen meghatotta. Adja Isten, 
hogy még másfelé is soká hirdethesse a 
Krisztus evangéliumát hasonló erővel és 
eredménnyel.

A sajtónapi gyűjtés végösszege 400.000 
korona volt. Gyámintézetre 500 000 koronát 
gyűjtöttünk. Orgonaalapra legutóbb ada
koztak: Freiseisen Virgil, Domby István, 
Kakas Elek 100.000, Biró Lászlóné 150.000, 
Síefanovszky Jenőné 250.000, Veszprém- 
megyei Takarék 500.000, Veszprém város
1,000.000 koronát.

A konfirmációi vizsgát május 17-én, a 
konfirmációi ünnepélyt Áldozócsütörtökön 
tartottuk 9 konfirmandussal, amikor is a 
szülök és rokonok közül sokan a megkon- 
firmáltakkal együtt járultak az Úr asztalá
hoz. Szentháromság vasárnapján a balaton- 
arácsi szórványhívek számára volt isten- 
tisztelet az ottani református templomban. 
E napon az anyagyülekezetben Zsupanek 
Sándor százados-katonalelkész hirdette az 
Igét.

Június 4-én Takács Elek esperes láto
gatta meg a gyülekezetei s délelőtt az elemi 
iskolai, délután a középiskolai evang. ta
nulók vallástani óráin jelent meg s meg
győződött arról, hogy az ev. tanulók jó 
kezekben vannak, egyházi énekeinket sze
retik és jól tudják énekelni, igen sok ének
verset kívülről is tudnak s általában a 
vallásórákon szívesen és örömmel vesznek 
részt. Egyúttal az esperes megszemlélte a 
gyülekezet levéltárát is és azt rendben 
találta.

Szeged. Szentháromság vasárnapján a 
szegedi ev. konfirmált ifjúság kedves meg
lepetésben részesítette Tátrai Károly ev. 
h. lelkészt. Amikor az ároni áldás befejező 
szavai e,hangzottak, 3 ifjú: Bobcsok Emil, 
Pongrác i Albert és Pongrácz Róbert az 
oltár lépcsője elé jöttek és hálás szavak 
kiséretéöen a gyülekezet színe előtt átadták 
az ifjúság ajándékát: fekete-márvány iró- 
asztaíkéssletet. Tátrai Károly, akinek ez a 
konfirmálás volt a legelső új egyháztagokat 
avató ténykedése, meghatottan, meleg sza
vakban mondott köszönetét a nem várt 
kedves figyelemért. A szegedi ifjúság eme 
tettét például vehetik a többi gyülekezetek.

Az Evangélikus Férfikar, amely 1911-ben 
alakult s a háborús években megszakítá
sokkal működött, újból szervezkedésbe 
fogott. Minden péntek este tartott szorgal
mas próbáinak eredményekép a pünkösdi 
ünnepek alkalmával a templomban négy 
szólamon előadta a Jövel Szentlélek Úristen 
és Uram Jézus fordulj hozzánk c. egyházi 
énekeket Fichtner Sándor Szegeden élő 
evangélikus katonai karnagy letétjében. A 
kar vezetője és énekbetanítója Országh 
József kántor tanító.

Sárszentmiklós június hó 7-én gyám
intézeti istentiszteletet tartott, melynek ven
dégszónoka Fuchs Jáno3 gindlicsaládi 
segédlelkész volt. Ugyanaznap délután 
Luther házasságának 400 éves fordulója 
alkalmából vallásos estélyt tartottak, melyet 
a helyi lelkész imája nyitott meg és zárt 
be. Fuchs János „Luther házassága és a 
család evangéliomi értékelése“ cimen tartott 
előadást különösen kiemelve az édesanya

és hitves fontos szerepét a keresztyén csa
ládban. Fuschcr Mariska és Schmidt István 
egy-egv költeményt szavaltak meleg köz
vetlenséggel.

Előfizetési felhívás Magyar Varrotta- 
sok című kézimunka-füzetre. A soproni 
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének 
egyik legkedvesebb célja a magyar kézi
munkák felújítása és terjesztése. Ódon 
műhelyében évek óta állandó tanfolyamot 
tart, melyen e kiveszőben lévő munkák 
öltéseit tanítja, szeretetét hirdeti. A leg
utóbbi időkig azonban fájdalmasan nélkü
löztük az ilyen irányú gyakorlati értékű 
mintafüzetet, mely hiány késztetett a gon
dolatra, hogy a magyar népművészet dús 
mezejéről egy bokrétára való mintagyűjte
ményt állítsak össze. A Magyar Varrottasok 
48 oldalra terjedő könyvalaku füzet, 15X24 
cm. alakban. A minták az ország különböző 
részein készült régi hiteles varrottasokból 
rajzolt: mesterkélések. Rábaközi varroíta- 
8ok bekötéssel. Metéléses. Sárközi hímzé
sek. írás után való „sinyor“-varrás. Vagda- 
lásos. Szálonvarrott, lehetőleg természetes 
nagyságban. Összeállította: Szenteh De- 
zsőné. Ára: 40.000 korona. Az előfizetési 
ár Horváth Kálmán soproni könyvkereskedő, 
mint kiadó címére küldendő.

Lelkészértekezlet. A vasi közép egy
házmegye lelkészi kara, mint azt már rö
viden jeleztük, június 9-én tartotta ezidei 
tavaszi értekezletét Nagy György nemes- 
koltái lelkész elnöklete alatt. Az értekezle- 
tet megelőzőleg a lelkészek az Úr asztalá
hoz járultak, amelyet Schöck Gyula püs
pöki másodlelkész osztott ki. Az értekez
leten az indítványok során Czipott Géza, 
lapunk szerkesztője indítványt tett, hogy 
a kőszegi leánygimnázium vegye fel „Gyu- 
rátz Ferenc leánygimnázium“ címet. Rónai 
B. G>u!a uraiujfalui lelkész a dunántúli 
Luther-Szövetség hathatós támogatására 
hívta fel az értekezlet figyelmét és tett in
dítványt ily értelemben. Dr. Tirtsch Ger
gely kőszegi lelkész A megtérés-ről tartott 
rendkívül tartalmas, tudományos értékű fel
olvasást. Kiss István kőszegi leánygimná
ziumi tanár Egyház és kultúra címmel 
olvasta fel nagyon időszerű gondolatait. 
Gerencsér Zsigmond nemescsói lelkész az 
Evangélizáció-ról tartott felolvasást. Mind
három munkát az egyházkerületi lelkész
egyesülethez felterjeszteni határozta el az 
értekezlet. Az értekezlet jegyzőjévé Geren
csér Zsigmondot választotta meg.

Szentgotthárd. A legutóbb tartott köz
gyűlésen Sokoray Elek főjegyző, presbiter 
indítványára az egyházközség elodázhatat- 
lanul szükségesnek találta egy szerény 
előadóteremnek felépítését a belmissziói 
munkának intenzívebb gyakorolhatása cél
jából. A közgyűlés Fink Albin tervét egy
hangúlag elfogadta.

A Diákszövetség záróülését június 20 án 
tartotta, melyen resztvettek Ooetkó István 
főgimnáziumi tanár, díszelnökkel az élén 
Vakarcs Kálmán és Fejes Zoltán főgimn. 
tanárok. Az évi jelentést Belső Károly ifjú
sági elnök terjesztette elő. A szövetség Belső 
Károlyt odaadó munkásságáért, Knausz 
Józsefet evangélikus öntudatáért, Káply 
Elemért alázatos lelkületéért és Czipott 
Áko3t ernyedetlen szorgalmáért 70—70 ezer 
koronás ösztöndíjban részesítette. A szö
vetség tiszteletbeli taggá megválasztotta 
Vakarcs Kálmán főgimn. tanárt.

A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek 
Szövetsége 1925. évi augusztus hó 20—
23-ig terjedő napjain Kisújszálláson orszá
gos nyári konferenciát rendez. A konferen
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ciára minden tizenhat éven felüli ifjút, fia
talembert és fiatal férfit, minden lelkészt, 
tanárt, tanítót, presbitert és érdeklődő fel
nőttet szíves szeretettel meghív a Nemzeti 
Bizottság. — Az ellátási díj naponkint 25 
ezer korona. A fiatalemberek hozzanak 
magukkal tányért és evőeszközt, lepedőt 
és pokrócot, mert nagyon valószínű, hogy 
a fiatalok tömegszállásban nyernek elhe
lyezést. — Jelentkezési határidő : augusz
tus 10-ike. A jelentkezésnél jelezze ki-ki 
életkorát, foglalkozását, vallását, érkezési 
idejét, és ha volna valami különös kíván
sága az elszállásolást illetőleg, azt is.

Csöngén május 31-én ünnepelték meg 
a hösök emlékünnepét a temetőben. Az 
ünnepélyen részt vetlek: az iskolás gyer
mekek, az ifj. egyesület, nőegylet, egyházi- 
és községi elöljáróság, csendőrség és tűz
oltóság, valamint a község lakosai nagy 
számban. A tanuló ifjúság „Hiszek egy 
Istenben* című énekével kezdődött meg az 
ünnepély, mely után Magassy Sándor s. lel
kész magas szárnyalást! beszédben emlé
kezett meg a világháborúban elesett hősök
ről, hazaszeretetre buzdítván a hallgatósá
got. A Himnusz eléneklése után a tanulók 
megkoszorúzták a hősi sírokat.

A kőszegi ág h. ev. ieánynevelő- intézet 
igazgatósága a jövő évi felvétel iránti folya
modások határidejét — mivel jún. 10-én a 
folyamodóknak az évvégi bizonyítványok 
nem állnak rendelkezésre — jún. 30-ig 
meghosszabbította.

Glndiicsalád. Lassan, de céltudatosan 
halad a kis fiókgyülekezet az önállósulás 
felé. Május 24-én tartották az évi zárszá
madást. Ezen a közgyűlésen határozott az 
egyházközség a segédlelkész további ott 
maradásáról is. Egyhangú lelkesedéssel kéri 
a gyülekezet a segédlelkész további alkal
maztatását és pedig oly módon, hogy ez
után mint önálló jellegű adminisztrátor 
szerepeljen, akinek a közgyűlés közel 1200 
a. k. évi fizetést biztosít és ajánl fel; a 
lelkészi javadalmi célra szolgáó 25 kát. 
hold föld iránti kérelem is már régóta az 
OFB nál van s van remény arra, hagy az 
is kedvezően fog elintéződni. A templom
építés céljaira Pietzer Péter buzgó egyhaz- 
tag 100 D-ölnyi területet ingyen ajánlott 
föl az egyházközségnek. Most kapott a 
gyülekezet a gyönki egyházközségtől egy 
jókarban lévő keresztelő medencét. Ezúton 
is hálás köszönetét fejezi ki az egyház- 
község a derék gyönkieknek támogatásukért 
és áldozatkészségükért. Két konfirmandus 
növendék konfirmációjuk emlékére egy 
kínaezüstböl való gyertyatartót ajándékozott. 
Pünkösd napján iktatta be a segédlelkész 
a gyülekezet két új gondnokát. A pünkösdi 
események hatása alatt, mintha a Szentlélek 
megismételni akarná a csodáját, a nőegylet 
tagjai a délutáni istentisztelet után egy 
szívvel-lélekkel, egy akarattal gyülekeztek 
a vendégszerető Pletzer-ház udvarán és 
komoly eréllyel sürgették a templomépítés 
szükségességét. Előkerültek a Trautmann 
Bözsikc által ajándékozott gyüjtőperselyek 
is, melyeket rögtön lepecsételtek és az 
építési alap gyűjtési céljaira azonnal ki is 
adták. Kicsi és nagy leányok nagy szen
vedéllyel gyűjtenek, senkit sem hagyva ki 
az adakozás kényszeréből. Reméljük, hogy 
a gyűjtőperselyek hamar megtelnek és 
nagyban növelik az építési alap tőkéjét. 
A husvétkor tartott nagyobbszabásu vallá
sos estélyek jövedelmét ügyes kamatozta
tásra már el is helyezték Ezt az összeget 
növelik a különböző gyűjtések és vallásos

estélyek offertóriumai. Isten áldását kérjük 
a gyülekezet további fejlődésére.

Mezőtúr. Megható ünnepség keretében 
folyt le ebben az újonnan alakult egyház- 
községben pünkösd másodnapján az első 
konfirmáció, amikor is 15 konfirmandus 
tett vallást evang. hitéről. Június 7-én szé
pen sikerült vallásos estélyt rendezett az 
egyházközség. Az est középpontja Russ 
Zoltán gádoroi lelkész szabad előadása 
volt, melyben mindvégig lebilincselő stí
lusban, mély tudással fejtegette a modern 
ember és a vallás közötti viszonyt. Nagy 
hatást ért el Gál József soloénekével, nem
különben Kosnár Lajos áll. tanitó-kántor 
vezetése alatt álló egyházi vegyeskar lelket- 
emeiö karénekével. Zuberecz Zsuzsika és 
Bukov3zky Ferenc mélyen átérzett szava
latai tették emlékezetessé ezt a vallásos 
összejövetelt, amelyen szép számmal vol
tak reformátusok és kathoükusok is. Az 
est közénekkel és Wikkert Lajos lelkész 
imájával kezdődött es végződött. Az offer- 
tórium 1 millió 367 ezer koronát jövedel
mezett a templomépítési alap javára.

Értesítés. A győri ev. egyházközség 
Szeretelházában a leányinternátust szept. 
1-én ismét megnyitja. Felvesznek az áll. 
polgári leányiskolába, tanítónőképző-inté
zetbe, leánygimnáziumba s felsőkereske
delmi iskolába járó tanulókat teljes ellátásra 
havi 1 millió K ért. Ajánlatos minél előbb, 
de legkésőbb aug. 1-ig jelentkezni. Bővebb 
felvilágosítást ad a Szeretetház igazgató
sága.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Németország. Kölnben a német asz- 
szonyok rang- es valláskülönbség nélkül 
tartottak kongresszust; a nő helyzetéről 
és társadalmi kötelezettségeiről tanács
koztak.

Berlinben ezidén valláspedagógiai in
tézet létesült, melynek célja a különféle 
nemzetek vallási megnyilatkozatainak meg
értése és tudományos elemzése. Az elmúlt 
téli félévben az angol vallásosságról volt 
szó“s kiemelték annak a kultuszban való 
kialakulásáról és a minden téren megnyil
vánuló aktivitásáról, amely a kontinentális 
protestantizmusban nem lép olyan élén
ken érvényre.

A német akadém ikusok között foly- 
ton-folyvást hódít a keresztyén eszme. A 
már említett közép-német mozgalom mellé 
most a sziléziai mozgalom is beszéltet 
magáról. Boroszlóban e napokban tartottak 
a tartomány akadémiailag művelt lakói, 
lelkészek, jogászok, orvosok és tanárok 
kongresszust, amelyen a vallásosság és 
egyháziasság szükségét hangoztattak és ki
mondották, hogy elsősorban az akadémi
kusoktól elvárhatni, hogy hitükhöz és egy
házaikhoz hívek legyenek.

A mecklenburgi lelkészek és theoló- 
giai hailgtók mintegy harmincegyen munká
soknak öltözve végigjárták a tartomány 
egyes vidékeit, különösen a falvakat és a 
kisebb városokat és bibliákat meg más 
vallásos iratokat árusítottak. Közben min
denütt a vallásra és az egyháziasságra te
relték a szót. Sok ezer emberrel beszéltek 
és sokak figyelmét felhivták az evangé- 
liomra. Az lön a benyomásuk, hogy jó 
munkát végeztek az Isten országa terje
dése érdekében.

Svédország. A stockholmi protestáns 
világkonferencián mint hivatalos kiküldöt
tek nők is vesznek részt. Németországból

5 nő van kiküldve s egy közülük Tiling 
diakonissza-főnöknő előadást is fog tar
tani a családtagok egymáskőzötti viszo
nyáról.

Spanyolország. A spanyol protestán
sok nagy madridi nevelő-intézete az El 
Polvenir fennállása most már biztosítva 
van, mert a május elején Zürichben tar
tott s a különféle protestáns országokból 
összejött értekezlet kimondotta, hogy a 
spanyol protestantizmus ezen erős várát 
minden tőlük telhető erejükkel támogatják. 
Kötelezettséget vállaltak ugyanis Eszak- 
Amerika, Angolország, Hollandia, Svájc és 
Németország evangélikus egyhazai.

O laszország. Az olasz róm. kath. hír
lapírók szövetséget létesítettek, hogy a hir- 
lapirást valóságos apostoli működéssé 
emeljék s e célból hinapi iskolát alapíta
nak, amelyen ebben az értelemben kepe
zik ki a kezdő hírlapírókat.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Eljegyzés. Kirnbauer Gyula Szombat
helyről eljegyezte Mesterházy Teréziát, 
Mesterházy Elek birtokos leányát Reinpe- 
hollóson.

Esküvő. F. év június 10-én vezette ol
tárhoz a veszprémi evang. templomban 
néhai Gyenes János ezredes és neje Hor- 
nyánszky Karolin leányát, Júliát, dr. Po- 
rubszky Elemér vármegyei to. főjegyző, fő- 
ispáni titkár, ev. presbiter. A tanuk dr. 
Magyar Károly főispán és dr. Hornyánszky 
Gyula egyetemi tanár voltak.

Ú J D O N S Á G O K .
Ötvenéves a  közjegyzői intézmény.

A királyi közjegyzők most tartották évi 
közgyűlésüket, melyen az intézmény ötven
éves fennállását ünnepelték. Az ünnepi 
beszédet dr. Qalánffy Janos debreceni köz
jegyző, a debreceni Lutner-Szövetség elnöke 
tanotta.

Esküvő a levegőben. Egy fiatal holland 
jegyespár különös módon kötött házasságot 
Amszterdamban. Kibérelt egy nagyobb utas- 
szállító repülőgépet, a násznéppel s a pappal 
együtt fölszánt rá s a föld feieit ezer meter 
magasságban lebegve esküdött egymásnak 
örök hűseget. A mennyegző után kis villás
reggeli volt, aztán az új házasok a papot 
s a násznépet letették a főidre s ismét a 
levegőbe emelkedve, nászúira Németország
ba repültek.

Nyolcféle vallás hívei Coolidge mi
niszterei. A metodista-episzkopális egyház 
erdekes kimutatást készített Coolidge mi
nisztereinek vallási státusáról. A kimutatás
ból kiderül, hogy Coolidge kabinetjében 
nyolc vallás van képviselve. Nevezetesen: 
Kellog külügyminiszter episzkopális, Mellon 
pénzügyminiszter presbiteriáuus, Weeks 
hadügyminiszter unitárius, Sargent igaz- 
ságügyminiszter uníverzálista, New posta
miniszter keresztény követő, Wilbur keres
kedelmi miniszter kongregációs, Hoover 
kereskedelmi miniszter quaker, Davis mun
kaügyi miniszter baptista. A belügyi és 
földművelési tárca képviselői közül az első 
presbiteriánus, a második kongregációs.

Erősen csökkent Anglia idegenfor
galma. Londoni hivatalos megállapítás 
szerint az elmúlt évben, a túristákat nem 
számítva, Angliában mindössze 2177 idegen 
fordult meg.

1
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Magyar irodalmi tanszék a prágai 
cseh egyetemen. Dr. Bújnák Pál evangé
likus lelkészt és tót irodalomtörténészt, aki 
Arany János hatásáról szóló Prágában 
megjelent munkájával nagy feltűnést keltett, 
a pragai cseh egyetemen a magyar irodalom 
magántanárává nevezték ki.

Az oláhok elárverezik a székelyud
varhelyi millenáris szobrot. A város 
piacát díszítő milléniumi em éket az oláhok 
még nem sokkal bevonulásuk után súlyosan 
megrongálták. Most a város oláh vezetői 
elhatározták, hogy az emlékművet nyilvános 
árverésen elárverezik.

Ausztriában július végén megszűnik 
a  korona. Július végéig az összes korona
bankjegyeket bevonják. Addig elegendő 
schilling bankjegyet fognak kibocsátani, 
hogy az egész Ausztriában áttérhessenek 
a schilling pénzforgalomra.

Lakoma lovaknak. Egy londoni állat
védő egyesület minden hónapban egyszer 
a „ló rokkantházában“ az ott Őrzött rokkant 
lovaknak kü.ön lakomát rendeznek. Ilyenkor 
csemegéül répát, almát, kenyeret s cukrot 
kapnak.

Ingyen küldi a MAGYARSÁG kiadó- 
hivatala július 1-ig a lapot mindazoknak, 
akik már most előfizetnek. A negyedévre 
előfizetők teljesen díjtalanul megkapják a 
gyönyörű mélynyomással készült képes 
melléklet eddig megjelent összes számait. 
Ha még nem ismerne a lapot, kérjen mu
tatványszámot. A MAGYARSÁG elötizetési 
ára egy hónapra 40.000 korona, negyedévre
120.000 korona. Kiadóhivatal: Budapest,
VII., Miksa-ucca 8.

Középiskolát Végzettek Egyéves Ke
reskedelmi Szaktanfolyama, vili., Vas- 
ucca 9. sz., amelyet Budapest Székesfőváros 
közönsége tart fenn, az 1925/26. iskolaévre 
120 hallgatót vesz fel. A szaktanfolyam 
célja az, hogy olyan férfiaknak és nőknek, 
akik a középiskolai érettségi vizsgálatot 
letették, vagy katonai tisztképző- vágy 
tanítókepzöiutézetet végeztek, egy év alatt 
lehetőleg alapos kereskedelmi szakképzést 
nyújtson, amellyel kereskedelmi gyakorlási 
kenyérkereseti pályára léphetnek. A felvé
telt a szaktanfolyam igazgatóságához címzett 
születési és érettségi bizonyítvánnyal fel
szerelt folyamodványban azonnal keit kérni. 
— Bővebb felvilágosítást a tanfolyam tájé
koztatója nyújt, amely Budapest, Vili., Vas- 
ucca 9. sz. alatt a kapusnál kapható. Az 
igazgatóság postán is küld tájékoztatót 1000 
K előzetes beküldése ellenében.

A NEMZET a legszebb magyar szép- 
irodalmi lap. Munkatársai a magyar iro
dalom legkiválóbb képviselői. Előfizetési 
ára egész évre 600 ezer, félévre 330 ezer, 
egy negyedévre 150 ezer korona. Kiadó
hivatala : Budapest, Vili. kér. Eszterházy- 
ucca 4/a. szám. Köztisztviselők 20 száza
lék kedvezményben részesülnek.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az lij idók-nek 25. számában 
folytatódnak Csathó Kálmán és Ludwig 
Wolff érdekes regényei. Közli a lap azon
kívül Rákosi Jenő, Hegedűs Lóránt és 
Kosáryné Réz Lola cikkeit, lily János, Krúdy 
Gyula elbeszéléseit, Falu Tamás verséi, 
Kosztolányi Dezső és Andersen György 
versfordításait. Számos művészi es idöszeiü 
képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápo
lást. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre
80.000 korona. Mutatványszámot kívánatra

ingyen küld a kiadóhivatal Budapest VI., 
Andrássy-út 16.

Magyar Lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában érdekes regény 
folyik: Tutsek: Jázminvirág. E regényen 
kívül mulattató, tanulságos és érdekes ol
vasmányok, szebbnél szebb képek egész 
kincsesházát találja meg az olvasó a lapban. 
Előfizetési ára negyedévre 30 000 korona. 
Minden előfizető, aki 50.000 koronával fizet 
elő V« évre, a Magyar Lányokon kívül 
három kiváló szép kiállítású ifjúsági regényt 
kap. Mutatványszámot kívánatra ingven 
küld a kiadóhivatal Budapest, VI., And- 
rássv-ut 16.

Az Én Újságom képes gyermeklap. 
Barátja, tanítója, szórakoztatója a magyar 
gyermekvilágnak. Szövegben, képben, gaz
dag tartalommal jelenik meg, havonta há
romszor. Alapította Pósa Lajos. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhiva
tal: 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 b e :

— A számok ezreket értékelnek. —
Szentgotthárdról: dr. Visnya Aladár 50, 

Fink Albin 50, Vakarcs Kálmán 50, Horválh 
Lajos 25, Stangl Józsefné 25, Kollár Ferenc 
Zsida 20, Vörös Samu Nemeskolta 4, özv. 
Nagy Lajosné Tét 4, Csapó István Ujma- 
lomsok 4, Celldömölkröl: Pető Ferenc, 
Kovács Kálmán, Vadócz Sándorné, Vadócz 
István 4—4, Petery Lajos Zalameggyes 4, 
Róth Margit Körmend 3, Gómöry Árpád 
Miskolc 4, Szombathelyről: Kemény Ká
roly, özv. Kiss Jánosné, Bárki József 4—4, 
Kovács István 3, özv. Holtig Gusztávné 25, 
Répcelakról: Garas Samuel 4, id. Varga 
Sándor 4, Spiszák Karoly Pogány 14, Er- 
hardt István Aranyod 4, Ev. fiókegyhaz 
Rákosliget 32, Ref. kollégium VI. oszt. evang. 
tanulók Pápa 50, Ev. fiókegyház G/ömró 
50, Szép János Tét 4, Kovács József Czakó- 
háza 4, Zalaegerszegről: Nagy Károly, 
Barca Zsigmond 2—2, Grosz Lajos Sárvar
4, Dombóvárról: Baumgart János, Keres 
László, Stark Imre 5—5, Hoffmann Ernő 
10, Tirberger Margit 30, Dobrovits Sándor 
Nkanizsa 18, Cdrak László Faród 4, Győr
ből : Dorn Lajos, Schneider Adolf, Poczy 
István 4—4 Gornyei Lajosné 10, dr. Rásó 
Béla Vasvár 16, dr. Borcsiszky Dezső O ros
háza 4, Budapestről: Stampf Karola 10, 
Kriska Minaiy 3, Lengyel David Nagysitke 
10, Evang. egyház Ivándárda 10, Nemes- 
kocsról: Barca Gyula 10, id. Egrassy Antal 
10, Balassa Istvánná 5, Balassa Mihály 10, 
Sándor Istvánná KapoiC3 4, lfj egylet Mesz- 
len 60, Görbicz Gyula Póriádony 4, özv. 
Raffay Sándorné Vörósberény 64, Cziczel 
Janos Mezölúr 4, Forgács Józsefné Rákos
palota 4, Veszprémből: Sághy Pál 34, 
Vasváry Gyulane 10, Mészáros Kálmán 4, 
Hatzky Egon Magyargencs 36, Nagy Pa Iné 
Zsebeháza 9, özv. Scnvartz Károiynő Mis
kolc 4, G/ebrovszky Pál Békéscsaba 4, 
Vargha Józsefné Devecser 53, Giaiz Frigyes 
Kőszeg 4, Endrödi Juci és Piri Rabcakapi
5, özv. Edvy Sándorné Ed/e 4, Pongrácz 
Ernő Pusztagyimót 4, Székesfehérvárról: 
Szloboda Jánosné 5, Le kova Györgyné 5, 
Uray Emimé 5, Berger Miksáne 10, Sajtó- 
napi perselyből 35, ózv. Pivarcsik Jánosné 
Rákospalota 4, Jeszenszky Gyula Csömör 
4, özv. Mesterházy Boldizsárné Alszopor 4,

Kispéczről: Matkovich Nővérek 50, Tüs- 
késné Faragó Lidia 5, Kajárról: Kocsis 
József 5, Kocsis Pál 10 ezer koronát.

réletfa szerkesztő és kledé: CZIP0TT GÉZA 
Sieistnottkird, Tttrírmegfe.  

SxerkeBztétár*: NÉM1ÍTH KAK0I.Y. 
Késirxtokat Dóra tdunk vlssie .

»Evangélikus, 22 éves vizsgázott 
soff ár, lelkész! ajánlás mellett, állást 
keres Cím a kiadóban. i —3

Kérelem.
Bihary Gusztáv és Fail Leontin 

1850 és 1870 között kötöttek házas
ságot valamelyik evang. templomban. 
Felkérem AZ ÖSSZES LELKÉSZEKET, 
szíveskedjenek utána nezni anyaköny
veikben s megtalálás esetén engem 
értesíteni. Fontos és SÜRGŐS családi 
érdekek fűződnek az esketési levél 
megtalálásához.

Ózd, 1925. jún. 4.
TÚRÓCZY ZOLTÁN

2 — 2 ev. lelkész.

37 éves fővárosi magántisztviselő vidéki 
városban, esetleg falun bármely irodában 
állást vállal. Cím megtudható a kiadóhiva
talban. 2-5

WELLS

NAGY VILÁG-! 
TÖRTÉNETE

MAGYARUL

Több száz illusztrációval, térkép- és 
grafikonmelléklettel. A ma legjelentő
sebb írói alkotása, történelem a XX. 
szazad szemszögéből nézve a XX. 
század embere számára. Világsiker ! 
Az angol és német kiadás 4 millió pél
dányban kelt el. A lexikonalaku, 640 
oldalas, egészvászonkötesü könyv ára 
655.000 korona. Előzetes megrendelés 
esetén csak 441.000 K, mely összeg  
május hótól kezdődőleg havi 63.000 
koronás részletekben tőrleszthetö.

E őfii etéseket elfogad bármely 
könyvkereskedés vagy a kiadó 
(Budapest, VII. kerület, Ilka ucca 

3 i. szám.) 2

K é r j e n  i s m e r t e t ő t !

I GENIUS KIADÁS
Flllll .............................. ........ ...........

Nyomatott Wellisch Béla vülamUzemű könyvnyomdájában Szentgot thárdon.
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Ltptulmjdonoii
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kr Onzágoft I ia t h e r - K r B T e t -  

*6 a hlTatuloti lapja.

KAfclralck. előüioténl dijak 
is  ceklamáolók a 

HARANGSZÓ szerkeaztí- 
kl adóhivatalának 

HMutgottliárdra (Va»»m.) 
ktüdandők.

Klófisatéct elfogad
mlndau srang. Isikén  

>■ tanító.
M'Cjelutk minden rasárnap

9

T eljes ítsé tek  be az én  ö rö m ö m et, 
hogy egyen lő  in d  illa tta l legye t ele.

Snrkesztókl adóhivatal:
s z e n t c io t t h Ar d .

Vas várul egy e.
A „náttáNtttiZO“ 

elófizetisl ára : a harmadik 
negyedévre 10.000 korona. 
Caoportoi küld. 15.000 K. 
bather-Hadvetégt tagokén» 

10°/»-oa kedvezmény. 
Amerikába ég isz  évre 2 
dollár; az utódállamokba 
a IQ. negyedre 20.000 K.

A .Harangszó' terjeseit 
sire befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

„Az Úr mindent jóra 
fordít.“

Dr. László Kálmán egyházmegyei
felügyelő megnyitó beszédéből.
Akinek vannak szemei, hogy 

lásson, a veszedelmes idők lezaj
lása óta számtalan esetét láthatja 
az isteni biztatás teljesülésének.

Elsősorban a hitélet terén kon
statálhatjuk, hogy a kiirtásra szánt 
és szinte eltűnni készült vallásos 
érzés uj életre kelt, az egyházsze
retet egyre erősödik, az egyházi 
áldozatkészség is napról-napra szép 
példákban nyilatkozik meg.

Mintha a vallás pótolni akarná 
gyengeségét a háború megakadá
lyozása és borzalmainak kegyetlen 
tűrése miatt, lélekemelő jelensége
ket produkál a porbasujtottak fel
emelése, a nyomorultak megsegí
tése körül.

Gondoljunk csak a külsőországi 
segítőakciókra, melyek soha el sem 
képzelt mértékben árasztották el 
a reászoruló országok lakóit, azo
kat, akikkel éveken át háborúság
ban voltak, akiket öltek, gyilkol
tak, kifosztottak.

Mi más ez a jelenség, mint tel
jesülése az ígéretnek: „Az Úr min
dent jóra fo rd ít?!“

De nemcsak a szorosan vett hit
élet terén tapasztalhatjuk a Gond
viselés kezét: érezzük és tapasztal
juk azt azokban a tanulságokban 
is, amelyeket a világháború és az 
azt követő szomorú idők keletke
zéséből, lefolyásából merítettünk.

Megtanulhatjuk és javunkra for
díthatjuk úgy a politikában, mint 
a társadalmi és magánéletben, hogy 
elsősorban csak önmagunkban bíz
zunk, mert lám : hiába kötötte hoz
zánk az egyes államokat eladdig 
Isten és emberek előtt szentnek

tartott szövetségi szerződés, amikor 
sora került a megsegítésnek, a 
mellénkállásnak, rútul cserben
hagytak bennünket, a „szent egoiz
mus“ jelszavával altatva el lelki
ismeretüket.

És e történeti tény konstatálá- 
sával kapcsolatban megtanulhattuk 
magunknak, nemzetünknek is meg
ismerését és megbecsülését.

Nem tudjuk ugyanis elképzelni, 
hogy a mi diplomatáink, államfér- 
fiaink a nemzetközi és honpolgári 
erkölcstelenségnek olyan példáját 
merték és tudták volna produkálni, 
aminőt szövetségeseinknél láttunk, 
mikor a veszedelemben cserben
hagytak bennünket, illetőleg a ve
lünk ugyanazon monarchiához tar
tozó népfajok átpártoltak az ellen
séghez.

Ha e történelmi valósághoz hoz
závesszük azt a bánásmódot, amely
ben nálunk a háború alatt az ide
gen, ellenséges államok alattvalói 
részesültek, szemben a mi honfi
társaink külföldi elbánásával; ha 
mérlegeljük az utódállamok maga
tartását, elnyomó tendenciáját a 
kisebbségi gép írókkal; azt a val
lás elleni tendenciát, amelynek 
ugyancsak az utódállamokban, de 
a büszke francia nemzetnél is tanúi 
vagyunk; ha figyelembe vesszük 
a Konszolidáció terén elért nagy 
előhaladásunkat: felemelt fejjel áll
hatunk a világ itélőszéke elé, azzal 
a tudattal: „Extra Hungáriám non 
est vita, si est vita, non est ita !“

Amikor tehát a görög bölcs azt 
mondja: „Ismerd meg magadat“, 
én azzal nyitom meg 1925. évi 
rendes egyházmegyei közgyűlésün
ket: becsüld meg, magyar, maga
dat, mert megmérettél és súlyos
nak találtattál: tereád még nagy 
feladatok várnak!

Adja Isten, hogy úgy legyen!

Széchenyi látogatása 
Kis Jánosnál.

Irta: Payr Sándor.
Ennek a látogatásnak a jelentősé

gét csak akkor értjük meg igazán, 
ha a történeti előzményeket is is
merjük.

Széchenyi István ősei közfltt töb
ben voltak, akik gyűlölték és üldöz
ték a protestánsokat. Ilyen volt Szé
chenyi György, a győri püspök, majd 
esztergomi érsek, a család gazdag
ságának és grófi rangjának megala
pítója, aki 1695-ben halt meg 103 
éves korában. Már mint esztergomi 
kanonok I642-ben névtelenül igen 
durva es lovagiatlan módon támadta 
meg I. Rákóczy György művelt lelkű 
hitvesét, Lórántffy Zsuzsannát, aki
nek »Mózes és próféták« című mű
vére feleletet frt (Nova Transsylv.) 
s ebben azt mondta, hogy a frigy
ládát egykor két borjus ünő húzta 
haza szekérbe fogva a filiszteusok 
földéről (I. Sám. 6 .7 .), most pedig 
egy meddő tehén huzza azt. Rákóczy 
halálra kerestette felesége megbánjó- 
ját, 111. Ferdinándtól is elégtételt kö
vetelt. S alighanem félbeszakadt volna 
a fényes pálya, ha a mocskos kOnyv 
frója kitudódik. Rajky Gáspár jezsui
tára gyanakodtak s csak újabb idő
ben derítette ki Illésy János, hogy 
Széchenyi György volt az írója. 
(Könyvszemle 1891 )

A győri evang. lelkész és rektor, 
Bognár György és Aáchs Mihály el
fogyásakor 1671-ben ez a Széchenyi 
György kiáltott ki a győri püspöki 
palota ablakából: »Ne hozzátok ide 
az ebeket, hanem az pusztai kapura 
vigyétek ki 1 c Más néven a fehérvári 
kapu volt ez, amelyen tűi állott a 
vesztőhely. Széchenyi püspök vezette 
a gyászos évtizedben a templomfog- 
laló német katonákat. És ő mondta

Viseljük szívünkön a Harangszó ügyéti
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1674-ben Pozsonyban a gályarab
ságra szánt lelkészekről: »Most olyan 
kötelet fontunk, melyet ha nyakukba 
ránthatunk, az eretnek vallás soha 
többé lábra nem áll<.

Ilyen türelmetlen lélek volt a primás 
unokaöccse és Orflkőse, ifjabb Széche
nyi György is, a legnagyobb magyar 
dédapja, ki 1697-ben a grófi rangot 
kapta. Midőn soproni házuk mellett a 
szomszéd házat 1720 ban Löffelholz 
György tábornok özvegye, a buzgó 
evang. báróné vette meg, Széchenyi 
György azt irta vejének, Ebergényi 
tábornoknak: »Az én házam, ha sza
bad és nemes ház volna, közfalat 
tennék, de mivel purgerház, hitemre, 
inkább kiköltözöm, mintsem lutherá
nust szenvedjek szomszédságomban«. 
És ilyen türelmetlenséggel nyilatkozott 
1720-ban Gensel Ádám hírneves tudós 
soproni orvosról is, mikor ez halálá
hoz közel már végrendeletet is tett: 
»Gensli uram is csak az ebek har- 
mincadján van, kínjában ő is vissza
tért az hamis lutheránus hitre, meg
gyónt az prédikátoroknak, most im
már minden ember tudja, micsoda 
hiten van«. Úgylátszik, a türelmetlen 
gróf előtt titkolta vallását. (B. Szabó 
L 1. 412., 416.)

De a nagy Széchenyi édesatyja, 
Ferenc gróf, a Széchenyi-könyvtár 
megalapítója, a korszellem hatása 
alatt már feivilágosodott főur volt. 
Az aszódi evang. lelkész fiát, a tudós 
Hajnóczi Józsefet választotta titkárá
nak és bizalmasának; K>s Jánosnak, 
a soproni líceum diákjának versét 
(Herkules választása) a maga költ

ségén kiadta, a Magyar Társaság 
örömünnepeire is eljárt, 1791-ben a 
klérus ellenére is a protestánsok val
lásszabadságára szavazott s élete vé
gén is vallási rajongása, mely erőt 
vett rajta, ment maradt a türelmet
lenségtől. (Vége következik.)

Püspöki egyházlátogatás 
Somogybán.

Kapi Bála, a dunántúli evang. 
egyházkerületnek apostoli buzgóságu 
főpásztora június 6-tól június 18-ig 
egyházlátogatást végzett a somogyi 
egyházmegyének 8 anya- é3 az ezek
hez tartozó leány-, fiók- és szórvány- 
gyülekezeteiben.

Június 6-án délután 3 órakor ér 
kezett a püspök Nagykanizsára, hol 
a vasútállomásnál Zalavármegye és 
Nagykanizsa városa nevében Sábjáa 
Gyula polgármester, az egyházmegye 
felügyelői kara nevében dr. Ittzés 
Zsigmond egyházmegyei felügyelő, a 
somogyi egyházmegye híveinek ne- 
nében Mesterházy Sándor esperes 
üdvözölték. A templom bejáratánál 
Horváth Olivér lelkész fogadta a 
nagykanizsai hívek élén.

Éste 6 órakor a nagykanizsai szé
pen renovált templomban igen nagy 
közönség résztvevése mellett, való
ban építő vallásos estély volt, meiyen 
Kapi Béla püspök tartott mindeneket 
magával ragadó, hitet és hazaszere- 
tetet élesztő előadást. Június 7 én,» 
vasárnap volt a kanonika vizitáció ;

utána küldöttségek fogadása és a 
püspök tiszteletére a polgári egylet 
nagytermében mintegy 100 hivő, il
letve érdeklődő résztvevése mellett 
társas ebéd. Délután 4 órakor a püs
pök kíséretével Surd felé folytatta út
ját. Somogyvármegye határfalujánál: 
Somogyszentmikiősnál Haám Lajos 
csurgÄ főszolgabiró köszöntötte öt 
és azután napokon keresztül, június
13-ig kísérte az egyházlátogató püs
pököt igazán dicsérendő kitartással 
és buzgósággai Surdon a templom 
előtt Kiss József lelkész mondott üd
vözlő beszédet, mely után a püspök 
a hivek seregével és kíséretével a 
templomba vonult és könyörgést 
tartott.

Június 8-án iskolavizsgálat és 
egyházvizsgálat volt istentisztelettel, 
azután küldöttségek fogadása és dél
után Liszóban iskolavizsgálat.

Június 9-én Nemespátróba vonult 
át a püspök kíséretével. A lelkészlak 
udvarán a hivek nagy seregének 
élén Mesterházy Sándor esperes mon
dott üdvözlő beszédet. Délelőtt 9 óra
kor iskolavizsgálat, 10 órakor isten- 
tisztelet és közgyűlés tartatott. Utána 
küldöttségek fogadása, lelkészi. majd 
esperesi irodavizsgálat. A sok elvég
zett munka közben hamar elérkezett 
a délutáni 3 óra, a továbbutazásnak 
órája. A nemespátrói hivek nagy tö
megben lepték el a lelkészlak udva
rát és mikor az esperes-lelkész arra 
való visszaemlékezéssel mondott a 
gyülekezet nevében búcsúbeszédet, 
hogy mikor az apostolok egy-egy ős- 
keresztyén gyülekezetből tovább men-

Nyári hangulat.
RerfünR mélyén oadgerlice lurbéRel, 
Rigó-dalneR felel néiti a fárél. 
RaRuRmadár -  Rezbe, Rézbe RaRuRRel.
—  MegRérdezem: meddig éleR ?
É s  msselygem —  oajjen  m if is oálaszel?

. . .  M inden m adár elhallgatott a Rerlben, 
RaRuRRem is — - leoarebbenl ijedten, 
fegas Rérdést tettem fel —  öRelméneR!
—  Uéoendébe mineR n é z n i?
—  Végzet ú tját Reresztezni,
—  Y irághullást meggátolni nem lehet.

HUDY ILONA.

Dolláros levél.
Irta : Novák Kálmán. 3)

. . .  Már késő délután volt, mire haza
került, pedig ugyancsak hajtotta a kíváncsi
ság megtudni, hogy mi van a levélben 1. . .

Ö bizony nem sokat értett a betűkhöz, amit 
tudott, azt is elfelejtette már! No majd 
elhívja a Juliskát; — igen ám, csakhogy 
ő megfogadta, hogy Kovács András háza 
küszöbét át nem lépi, már pedig szavának 
ura marad! Szerencsére az uccán éppen 
gyerekek játszadoztak. Magához intette az 
egyiket és elküldte Juliskáért, lelkére kötve, 
hogy csak Juliska hallja meg az üzenetet.

Kis idő múlva Juliska sudár, szép alakja 
tűnt fel az uccán. Az özvegy elébe sietett 
és reszkető örömmel nyújtotta át a levele
ket Juliskának.

— Lelkem, édes leányom, mily nehezen 
vártalak! Nézd csak, ki irta ezeket a leve
leket ! ? ? Az én drága Jancsi fiam 1 Ugye, 
hogy az irta, — no mondjad m ár!

"Juliska feltépte az egyik levelet, — ol
vasni kezdte, aztán mindig jobban felderült 
az arca.

— Hát nem igaz . . .  nem hait meg, ő 
maga írta a levelet, ismerem a kezeirását! 
Oh nem hagyott el bennünket az Isten I . . .

Az özvegy sírt örömében s mohó bol
dogsággal leste Juliska ajkáról a szavakat. 
Hejh, ha ezt a napot megérhette volna az 
a szegény, gyengeszívü ember 1

Mikor végre bejutottak a kis szobába, 
Juliska elejétől végig elolvasta János levelét, 
amely aztán mindent kimagyarázott.

. . .  Egy napon rettenetes robbanás tör
tént a bányában; a szerencsétlenséget egy 
munkás vigyázatlansága okozta, melynek 
bizony sokan estek áldozatul S míg Szabó 
Gerő gyenge sérüléssel kórházba került, 
az Isten gondviselése Jancsit megmentette 
a haláltól. A szerencsétlenség után meg
indult a vizsgálat s annak során Szabó 
Gerő terhelő vallomást tett Jancsi ellen; 
— azt állította, hogy Jancsi hanyagsága 
miatt történt a robbanás s ezt egy másik 
társával bizonyította. Hiába védekezett Jan
csi, hiába bizonyította, hogy 6 egy másik 
tárnában dolgozott, a tanuk ellene vallottak 
s őt gondatlanságból szármázó emberölés 
miatt öt évi börtönre Ítélték. Három év 
múltán Szabó Gerő tanúja halálosan meg
betegedett s a haldokló utolsó perceiben 
vallomást tett Szabó Gerő szörnyű bűnéről. 
Vallomásából kiderült, hogy Szabó Gerő 
pénzt adott a hamistanuskodásért 8 hogy 
a szerencsétlenségért nem Botos Jánost 
terheli a felelősség, hanem az egyik munka
vezetőt, aki benn pusztult a bányában. E 
vallomás után új vizsgálatot indítottak, ámde 
Szabó Gerönek nyomaveszett; éppen hajóra 
akart ülni, mikor letartóztatták. Jancsit ezek 
után szabadon bocsátották s a bánya igaz
gatósága ártatlanságát négyszáz dollárral 
lutalmazta meg.
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tek, a hívek megbírálták őket, tígy itt 
is olt ragyogtak a könnyek, a sxere- 
tet könnyei a hivek szemeiben, mert 
itt mindenki megszerette a kerület 
főpásztorát.

Délután 3 árakor harangzúgás mel
lett kíséretével tovább utazott a püs
pök Porrogszentkirály felé. ahol jón. 
10-én volt a vizsgálat. Este pedig 
Csurgón a református templomban 
vallásos estély. (M.)

Tükörképek.
Irta: Farkas Elemér.

Köztudomású dolog, hogy Gyurátz 
Ferenc püspök urunk gyenge, beteges 
egyén volt Legalább én mióta az 
eszemet tudom, — pedig már kenye
rem javát megettem s az én fejemre 
is hintett havat az idő keze, — min
dig azt halíoltam, hogy (Jyurátz Fe
renc nem viheti soká. És mégis szép 
időt, 84 évet ért meg. Mi volt az ő 
magas korra jutásának titka ? A jó 
Isten kegyeimért, a mértékletes élet
módon kívül az ö munkássága, az ő 
rendkívüli erős lelke. Ez a munkás, 
ez az erős lélek volt az ó gyenge, 
beteg testének gyámola, támasza, 
fenntartója.

Egy ízben Pápán járván, a dél
utáni órákban tiszteletemet tettem 
nála. Mikor dolgozószobájába belép
tem, erős gyomorgörcsökben sxen- 
vedve, a divánon magasra felhúzott

Mikor Juliska a levél utolsó sorkit ol
vasta, az öregasszony hangosan felzokogott.

— Oh édes jó uram, hát ezért ke lett 
meghalnod ? . . .  Oh mily gonoszak az 
emberek I . . .

Juliska e percben engesztelhetetlen gyű
löletet, mélységes megvetést érzett Szabó 
Gerőék iránt. Most már lehullott a gyalá
zatos tervről a lepel! Börtönbe juttatni 
Jánost, hogy amíg az ott szenved, addig 
végrehajthassák becstelen szándékukat: öt 
és Szabó G rőt összeházasítani! És ennek 
a nyomorult cselszövésnek esett áldozatul 
a szegény Botos Peter I Megborzadt a 
lelke, de hogy vigasztalást nyújtson az 
öregasszonynak, saját fájdalmát igyekezett 
legyőzni.

— Nyugodjék meg Botos néni az Isten 
aka ra táb an !... A bűnös elveszi majd 
méltó büntetését I . . .  lássa, hiszen Jancsi 
sorát is jóra fordította 1 . . .

Az öregasszony nagysokára megcsende- 
desedelt s Juliska felbontotta a másik 
levelet is. Nagyot néztek mindketten, mikor 
abból tíz darab zöldes-barna papír hullott 
az asztalra. Juliska kezébe vette a papír
darabokat, aztán csodálkozva kiáltott fö l:

— Hisz’ ez egy dolláros levél, Botos 
néni 1 Nézze csak, ez egyenkint húsz, ösz- 
szesen kétszáz dollár 1

Az özvegy összecsapta tenyereit.
— Teremtő ég! Ennyi pénz egyszerre! 

No édes leányom, most már vissza adhatom 
a te pénzedet is I . . .  A jóságodért majd

térdekkel találtam. Más ,az ö helyze
tében jajgatott volna. O nem. Fel
húzott térdein egy könyv volt kite
rítve, azon egy papírlap és írt. S a 
munka közben, mfg az ő lelke be
járta az eszmék végtelen világát, nem 
érezte a test szenvedéseit és kínjait.

Két, három évvel ezelőtt is meg
fordultam kedves körében. Ekkor meg 
Íróasztala mellett találtam, amint 
egyik imádságos könyvén dolgozott. 
Beköszöntve hozzá, így üdvözöltem: 
> Főtisztelendő uram úgy látom, hogy 
a püspöki hivatalról s a lelkészi ál
lásról való lemondás csak arra jó, 
hogy a nyugalom idején még többet 
dolgozzék, mint azelőtt * Mire ő mo
solyogva, aranyos kedéllyel így vála
szolt: »Igaz édes fiam, a napnak 
nincs egy perce sem, amikor nem 
dolgoznék. Ha elfáradok ez iróaszta 
lomnál a lelki munkában, megyek testi 
munkát végezni, fát vágni. Ki3 ker
tembe ültetgetni.

íme, ez volt Qyurátz Ferenc: a 
szakadatlan munka, a nemes célokért 
hevülö lélek.

* *
*

Most már az igét bűvös erővel 
hirdető ajkai elnémultak. A munka 
eszköze, a toll kiesett kezéből. Ott 
pihen a pápai temetőkertben, hova 
egy félszázadon át oly sokakat elkí
sért Temetése olyan impozáns volt, 
minő a legnagyobbak közül is csak 
keveseknek adatik. És temetését meg-

egjuUlmaz az Isten 1 Édesapádnak pedig 
megmondhatod, hogy nem koldus mar az 
én fiam 1 . . .

Juliska az utolsó szavak miatt kissé 
megneheztelt.

— Ha koldus lett volna, akkor is a

{ancsié lettem volna . . .  vagy senkié! . .  . 
íekem nem kell a pénze . . .  csak a Jancsi 
szeressen úgy, mint mikor még itthon 

volt! . . .
— Hát amiatt ne fájjon a fejed! . . .  

Ismerem az én Jancsim szívét. . .  az nem 
változik, mint az időjárás I

Juliska az özvegy nyakába borult.
— Oh bár idehaza lehetne már, de még 

egy évig künn akar maradni, azt írja a 
levélben! . . .

Az öregasszony is elszomorodott.
— Azt írja ? . .  . Hejh pedig, ha tudná, 

mily nehezen várom, elindulna az első 
gőzössel! Aztán miért marad ? . . .

— Hát a pénz miatt! Földet, meg új 
házat akar venni, aztán még nem tartja 
elégnek a pénzét! Pedig milyen szépen 
megférnénk itt ebben a házban . . .  minek 
az a sok pénz ? . . .  Meg is irom neki 
azonnal, hogy üljön hajóra mielőbb, — ha 
még szeret I . . .

Az özvegy helyeslőén bólintott.
— Az bizony jó lesz I Csak írj neki az 

én nevemben i s ! Ebből a pénzből pedig 
adj át a tisztelendő urnák öt dollárt, — a 
Jancsi szerencsés hazajövetelére adom I . . .

A leány megcsókolta az öregasszonyt,

hatóvá nem az azon résztvevők nagy 
tömege tette, hanem az az arcokra 
kiülő bensőséges tisztelet s áhitat, 
amely koporsójánál az összes szíve
ket eltöltötte.

A dunántúl minden részéből vol
tak koporsója körül gyászolók. Közel 
70 lelkész kísérte ki őt utolsó útjára, 
kik a szívek tíz, százezreinek áldását 
hozták el a megboldogult főpásztor 
sírjához. Résztvettflnk a temetésen mi 
bükiek is küldöttségileg s elvittük ra
vatalához a büki gyülekezet minden 
egyes tagjának áldását. De elvittük 
azt is, mit máshonnét s ahonnét nem 
hozhattak, elvittünk egy hantot a 
szülőföldről, egy maroknyi port feled
hetetlen püspökünk szüleinek a sír 
járól s ezt a temetést rendezők enge- 
delmével elhelyeztük az ő koporsó
jába. így tehát nemcsak pápai, de 
büki földön is nyugszik I

A jó Isten adjon tetemeinek édes 
pihenést.

Közöttünk pedig legyen áldott az 
ő emléke! (Vége.)

Egyházmegyei közgyűlés.
Kőszeg szab. kir. város falai kö

zött, ahol 1554-ben Álts Mihály plé
bános kénytelen volt a várost elhagyni, 
mert hívei a reformációhoz csatla
koztak, a kőszegi gyülekezet kebelé
ben, ahol még Rudolf király idejében 
is megvolt a vallás szabad gyakor-

aztán boldogan sietett hazafelé.
Éppen be akart osonni a kertajtón, mi

kor édesapja rárivalt.
— Hol jártál megint ? . . .  Biztosan an

nál a koldusasszonynál, mi ? . . .  No, várj 
csak, majd végét szakítom én ennek a ba
rátságnak ! . . .

Juliska az apja elé állt s dacosan emelte 
fel fejét.

— Igen, ott jártam a koldusasszonynál, 
megtudtam a kend szívtelenségét és pénzt 
adtam neki I . . .

Kovács András bosszuló haragra lob
bant. Kezét ütésre emelve dühösen fel- 
orditott.

— Ah, te, te nyomorult, — pusztulj 
szemem elől 1 . . .

Öklét megrázva akart leányára sújtani, 
de egyszerre erőtlenül, bénán hanyatlott 
le ütésre emelt jobbkeze. Megriadt. Bal
kezével ijedten kapott jobbjához. Bizony 
az olyan volt, mint egy fadarab. Elszédült 
s ha Juliska meg nem kapja, biztosan a 
földre zuhan.

Juliska rémülten látta, hogy apja mint 
veszti erejét. Anyjáért kiáltott

Kovácsné ijedten futott feléjük.
— Mi az? Mi történt? Ah, jóságos 

Isteni Mi van veled, Andris?
Kovács András felelet helyett csak a 

fejét rázta.
— Vigyük be anyám I — mondta Juliska 

könnvbelabbadt szemekkel — majd elmon
dom,' hogy mi történt 1 . . .  (Folyt, köv.)
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lata a kőszegieknek és ahol a gyü
lekezet üdvözletét ezúttal dr. Schneller 
Aurél felfigyelő tolmácsolta: tartotta 
évi rendes közgyűlését, a világi és 
egyházi kiküldötteknek rendkívül nagy 
érdeklődése mellett a vasi közép egy
házmegye f. évi június 25 én.

A közgyűlésnek — mely Rónai B. 
Gyula liturgikus istentiszteletével kez
dődött — kiemelő pontját dr. László 
Kálmán felügyelőnek, lapunk vezető 
helyén leközölt nagyhatású megnyi
tója és Zongor Béla esperes kiváló 
gonddal megszerkesztett évi jelentése 
képezte.

Az esperesi jelentés kapcsán, a 
közgyűlés többek között néh. Gyurátz 
Ferenc püspök érdemeit jegyzőköny
vében örökítette meg. A lelkészérte
kezlet által felterjesztett indítványt, 
mely szerint a kőszegi leánynevelő 
intézet vegye fel a » Gyurátz Ferenc 
ev. leánynevelő intézet« nevet, kész
séggel magáévá tette. Az egyház
megye területén folyó erőteljes bel- 
missziói munka felett igaz örömének 
adott kifejezést.

Az iskolai bizottság jegyzőköny
vének felolvasása után az egyház
megye számvevőszékének jelentéséből, 
melyet dr. Berta Benő járásbiró, 
számvevőszéki elnök terjesztett elő, 
a közgyűlés örömmel állapította meg, 
hogy az egyházmegye területén a 
gyülekezeti számadások mindenütt 
rendben vannak, ami bizonyára szin
tén elismerésre méltó jelenség.

A közgyűlés keretén belül tartotta 
ülését az egyházmegyei gyámintézet 
Ajkay Elemér világi és Czipott Géza 
egyházmegyei gyámintézet egyházi 
elnök, kettős elnöklete alatt.

Az elnöki jelentésből megállapítást 
nyert, hogy gyámintézeti célokra a 
folyó évben az egyházmegye terüle
tén összesen 9 millió 92 ezer 414 
koronát gyűjtöttek, A szabad rendel
kezésre álló összegből az egyház- 
megyei gyámintézet Szentgotthárdnak 
kulturház céljaira 2 millió. Sárvárnak 
folyó szükségletek fedezésére 500 ezer, 
a kőszegi diakonissza háznak 300 
ezer, az egyházmegyei gyámoldának 
300 ezer korona segélyt szavazott 
meg.

Aki tiszteli Gyurátz Ferenc 
emlékét, megrendeli a „Harangszó 
Könyvtár“ : „Örökzöld koszorú Gyu
rátz Ferenc sírján“ cimü füzetét. 
Ára 3000 korona. Megrendelhető a 
„Harangszó“ szerkesztő-kiadóhivata
lában Szentgotthárd (Vas m.)

A negyvenedik vizsga.
Egy hivatásában lelkiismeretes, 

életében puritán, hitében hű és álta- 
tánosan nagyrabecsült tanító 40-ik 
vizsgájának jubileumáról adunk most 
hírt. Példaként szolgálhat az ö egyé
nisége a fiatalabb nemzedéknek. — 
Negyven esztendeig szolgálta édes 
magyar hazáját, egyházát Péter János 
evangélikus tanító. Ifjú korától kezdve 
egy és ugyanazon a helyen működött. 
1884 augusztus havában került Gal- 
gagutára, mint 18 éves ifjú s végezte 
lelkiismeretesen és pontosan, mindig 
kiváló eredményekkel nehéz munkáját.

A békeidőbeli kormányok, de a 
mai vezéremberek is többszörös ki
tüntetésben részesítették s legutóbb 
a Nemzeti Intézet jutalmazta meg ezt 
a kiváló emberünket. A tanfelügyelő
ség előterjesztésére a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium a VII ik 
fizetési osztályba sorozta.

De nem csupán a felsőbb hatósá
gok, hanem saját hívei is megbecsülik, 
szeretik és megkülönböztetett tiszte
lettel adóznak neki. A 40-ik vizsgája 
alkalmával rendezett ünnepélyen Gal- 
gaguta község egész lakossága és 
környéke ennek gyönyörű tanúbizony
ságát is adta, amidőn nem csupán 
a körlelkész — Sztik Gusztáv, hanem 
dr. Csengey Gyula egyházfelügyelő, 
Kirchner Rezső a dunáninneni püspök 
képviseletében, Mihalovics Samu fő- 
esperes, dr. Visnyovszky Rezső kir. 
tanfelügyelő, Galgaguta község elől-» 
járósága, volt tanítványai az évzáró 
vizsga lezajlása után mély szeretettel 
üdvözölték Péter Jánost. Ez alkalom
mal nyújtotta át Meskó Károly az 
egyházközség emlékajándékát is az 
ünnepeltnek

Péter János meghatottan és mély 
érzéssel adott kifejezést igaz gondo
latainak, melyek abban a nemes cse
lekedetében csúcsosodtak ki, hogy a 
szegény iskolás gyermekeknek tan 
eszközökkel való ellátására 2,000.000 
koronát adományozott.

Örömmel megállapíthatjuk, hogy 
az exponáltabb helyeken működő 
vezéreink mellett a magyar közép 
osztályhoz tartozó tanítók is minden
kor önzetlenül, kitartással, de a leg
többször észrevétlenül és jutalmazat- 
lanul dolgoznak a köz érdekében és 
a társadalom magasabb rétegeivel 
karöltve küzdenek, harcolnak a ma
gyar haza integritásáért.

Gyüjtslink előfizetőket és adakoz

zunk a „Harangszó“ featartására.

K O R K É P E K .

K arcola tok a hétrő l.
Somogymegyci cgyházlátogató kör

útja alkalmából különösen nagy ün
nepséggel fogadták Kapi Béla püspö
köt többek között Kaposvárott, hol 
tiszteletére díszebédet adtak és itt fe l
szólalván a püspök, beszédében a 
következőket mondotta: „Ez a kor
szak beleszédül a civilizációba és nem 
veszi tőle észre a leikébe rejtett Isten
arcát. Mi a Itszta lelki kultúrával 
akarjuk ezt kiábrázolni az ember 
leikéből és ez az a pont, ahol m in d e n  
fe leke ze t ta lá lko zh a tn i és ez egyik
től sem kíván meg nem adható ál
dozatot. N incs te rü le ti  in te g r i 
tá s  erkölcsi in te g r itá s  n é lk ü l  
és a magyar nemzetet is csak a régi 
magyar erkölcs tudja visszaállítani. “

Hí

A Gödöllőhöz tartozó bánokai le
gelő területén június 14-én a gödöllői 
járáshoz tartozó községek leventéi 
testnevelési gyakorló bemutatást tar
tottak. Az ünnepségen Horthy Öfö- 
méltóságáék is megjelentek. Az ün
nepség reggeli 9 órakor kezdődött 
tábori misével. A mise után kezdetét 
vette tizenhét község leventéinek be
mutatkozása és versenye a három 
kitűzött vándordíjért. Az első díjat, 
a szép fehér selyemzászlót, a  péceM  
pro testáns leventék református fő 
parancsnokának nyújtották át, a har
madik díjat, a nemzeti szalaggal 
ékesített fokost pedig a s za d a i r e 
fo r m á tu s  leventék nyerték el.

Az estéli órákban mind a két nyer
tes csapattal beszédbe elegyedtem — 
írja a szemlélő — a gödöllői pálya
udvaron. Ünnepeltetek fiam ? ünne
peltetek ? — szólítottam meg az egyik 
ragyogószemü ifjút. Igenis ünnepel
tünk, felelt a levente, de az volt a baj, 
hogy ma vasárnapunk nem volt. Ho
gyan értsem ezt, fiatal barátom ? 
kérdeztem tovább az ifjat. Hiszen ma 
egész nap vasárnap volt. Az volt, az 
volt, de mégsem volt az, m e r t  n e -  
Tííink a v a sá rn a p  a k k o r  v a s á r 
n a p , ha z so ltá r t é n e k e lh e tü n k ,  
im á d k o zh a tu n k  és I s te n  ig é jé t 
ha llg a th a tju k . Csak az tört ki be
lőle, amit az ünnepségen jelenlevő 
protestánsok magukba fojtottak: h a  
eg y ik  fe lekezednek ta r ta n a k  is 
tentiszteletet, a k k o r  m ié r t  n e m  
ta r ta n a k  a m á s ik n a k  is  ?

»Evangélikus, 22 éve3 vizsgázott 
soffőr, lelkész! ajánlás mellett, állást 
keres Cím a kiadóban. 2—3
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O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Mind jó, am it Isten tészen I
Júl. 6. Jó a világ. I. Mózes 1 .31 Minél 

alacsonyabb az ember értelmi műveltsége, 
annál kevesebbet tud megérteni a világ 
berendezéséből s a félművelteket jellemző 
szellemi gőggel annál több kifogásolni va
lót talál benne. S minél kevesebb az em
ber lelki műveltsége, annál inkább a maga 
önző egyéni érdekei szerint méri meg min
dennek a jóságát s annál kevesebb érzéke 
van a közjó iránt s így annál több panasza 
van a világ berendezkedése ellen, melyet 
Isten a közjó szemmel tartásával teremtett. 
Minél magasabb az ember értelmi és lelki 
műveltsége, annál nagyobb ámulattal látja, 
hogy ez a világ nemcsak jó, hanem igen 
jó s hogy ez a megállapítás nem az Isten 
öntetszeigő dicsérete a saját munkája felett, 
hanem a legmagasabb értelmi s lelki mű
veltség elfogulatlan bírálata a világról. Ma
gasztaljuk az Urat, ki így szeret minket!

Júl. 7. Jó az időjárás. Máté 5 . 45. Meny
nyi panasz tárgyát képezi az időjárás I 
Egyszer az eső kevés, máskor az érlelő 
nevelő napsugár. Senki sincs vele megelé
gedve. Pedig amikor Jézus, aki minden 
dolog megvilágításához a legalkalmasabb 
példát keresi ki, példát akar mondani az 
új, az ellenségeit is szeretni tudó, tökéle
tes szeretetre, az időjárást osztogató Istent 
hozza fel például. így látta Jézus az idő
járást. Magasztaljuk az Urat, aki így sze
ret minket I

Júl. 8. Jó a betegség. Ezsaiás 3 8 .1—20. 
Ezékiásra hirtelen tör ra a betegség s meg
rettenve érzi rettenetes kínok között, hogy 
közeledik a halál. S mikor meggyógyul 
nemcsak az élet megtartásáért ad hálát, 
hanem a betegségért is, mely meggyógyí
totta a leikét. A betegség megtanít az élet 
múlandóságára, szembe kényszerít a haiál 
s az örök elet kérdésével, mérlegre helyez
teti az életünket, megismertet a bűn jelentő
ségével. Ezeket az áldásokat látjuk Ezé- 
kiáson a betegsége nyomán. Magasztaljuk 
az Urat, ki a keserűséget is áldásunkra 
adja 1

Júl. 9. Jó a koporsó. Jób 1 .21. Nem a 
magunk koporsójáról van itt szó. Nem ar
ról a világfájdalomról, mely megutálja a 
világot s így szól: jobb volna már meg
halni. A mi kedveseink koporsójáról van 
szó. Hát lehet jó a mi kedveseink elvesz
tése? Jób annak látta, mert tiz gyermeké
nek koporsója mellett ígv adott hálát Urá
nak : „Áldott legyen az Urnák neve 1“ Nem 
arra gondolt ő, hogy tiz gyermek gondjától 
szabadult meg. Drága kincs volt neki a 
gyermek. De így gondolkozott: Hála neked, 
hogy eddig is boldoggá tettél velők. Ked
veseink koporsója tanít meg minket kedve
seink értekére s kedveseink értéke mutatja 
meg nekünk istennek emberi életekben is 
minket áldó kegyelmét. Magasztaljuk az 
Urat azokért, kikét nekünk adott.

Júl. 10 Jó az ellenség. Apóst cselek. 
1 6 . 16— 33 Az emberek irtóznak az ellen

ségtől. Pedig nekünk szeretni kell ellen
ségeinket, nem csak azért, mert testvéreink 
azok is s mert ez a fokmérője az igazi 
szeretetnek, hanem azért is, mert az ellen
ség is áldás rajtunk. Ellenőrző tekintetünk 
növeli az iparkodásunkat, ellenmondásuk 
megszilárdít a meggyőződésünkben, bántal- 
inaik alkalmat adnak a megbocsátó szere- 
tetben való növekedésre Minden ember 
többet köszönhet az ellenségeinek, mint a 
barátainak. Pál és Silus ellenségek között, 
azoktól megvesszőzve, kalodába s börtönbe 
zárva dicsőíti az Istent. Á'djuk az Urat, 
aki ellenségeinkben is irántunk való barát
ságát mutatja meg.

Júl. 11. Jó az áldás. Jakab 1 . 1 7 .  Nem
csak az áll, hogy mind jó, amit Isten té
szen, hanem az is, hogy minden jót az Is
ten teszi ezen a világon Meg kell látnunk 
Isten keze nyomát nemcsak azokon az 
áldásokon, amiket közvetlenül kapunk Tőle, 
hanem azokon is, amiket emberektől ka
punk, de amelyeknek gyökere az Isten jó 
szivébe nyúlik vissza 3 azokon is, miket 
magunk szerzünk magunknak, de amiknek 
létföltételeit Isten teremtette meg számunkra. 
Magasztaljuk az Urat, mert minden jó ado
mány Tőle száll alá.

Júl. 12 Mind jó, amit Isten tészen. 136. 
Zsoltár. Vannak emberek, akik mindenben 
a hibát keresik, akik pl. nem élvezik az 
erdő üde levegőjét, hanem a lombok között 
meghúzódó pókhálón bosszankodnak. Igaz 
ugyan, hogy nincs fény árnyék nélkül, de 
az is igaz, hogy nincs árnyék fény nélkül. 
A mi keresztyénségünk mélységét nagyon 
megtudja mérni az, hogy mennyire találjuk 
meg minden árnyékon a fényt s így mennyi 
az életünkben a hálaadás Hogyan látja a 
zsoltáriró l6ten áldó kezét népének egész 
életén 1 Pedig ő még nem ismerte azt, ki
ben megjelent Istennek hozzánk való jó
akarata, a megfeszített Krisztust. Magasz
taljátok az Urat 1 Tiirócij Zoltán.

• H E T I  K R Ó N I K A .

A nemzetgyűlés az 1926. évi költség- 
vetést tárgyalta, mely 22 6 millió felesleg
gel zárult. — Á kormány az adókat csök
kenteni szándékozik. A forgalmiadót 2°/o-ra 
szállítják le. — A kormányzó 1658 új vitézt 
avatott fel a Margit-szigeten. A vitézeket 
Raffay Sándor és Soltész Elemér püspökök 
áldották meg. — Rakovszky István a költ
ségvetés tárgyalása folyamán újból burkolt 
támadást intézett az államfő ellen. — Kör
menden legitimista népgyülés volt, amelyen 
felszólalt Ápponyi Albert is és kijelentette, 
hogy Deák Ferenc szerint a nemzetért min
dent lehet kockáztatni, de a nemzetet sem
miért. — A soproni törvényszék az egyedi 
gyilkost 4 évi fegyházra ítélte.

Ausztriában erősen „leépítenek“.
A szerb-bolgár határt bezárták. Pasics 

még mindig beteg.
Bulgáriában állandóan folyik a felfegy

verzett kommunista rablóbandák üldözése.

G örögországban vér nélküli forrada
lom zajlott le.

Az orosz népbiztos Csicserin Berlinbe 
érkezett.

Az olasz király leányát, Mafaldát, el
jegyezte FUiöp hesseni herceg. A herceg 
protestáns, a menyasszony katholikus.

Svájc megszünteti a diplomáciai cím
zéseket.

Franciaországban botrányos verekedés 
volt a parlamentben.

Kínában polgárháború dúl és erősen 
háborúra izgatnak ang ia ellen.

A chilei kormány eltiltotta, hogy a 
bolseviek Chile területére lépjenek.

Amerikában 300 halottja volt egy hét 
alatt a rettenetes hőségnek.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

A m in d e n n a p i életből.
A tűzrendészet újjászervezése. 

A belügyminiszter szigorú rendeletet 
adott ki, amelyben a tűzrendészet 
újjászervezése céljából többek között 
a következőket rendeli e l:

Minden község, város hat hónap 
alatt köteles megalkotni a maga tüz- 
rendészeti szabályrendeletét. Azok a 
községek, amelyekben 50 háznál több 
nincs, a következő tűzoltószereket 
kötelesek készenlétben tartani: leg
alább egy szívó nyomó fecskendő, 60 
m. nyomótömlő, 8 m. szívótömló, a 
csáklya, 2 vasvilla, 1 petroieumos 
fáklya, vagy lámpa, 1 fejsze, 2 veder, 
20 négyzetméter takaró ponyva. Az 
50—300 lakóházat számláló községek 
a következő felszerelést kötelesek 
beszerezni: legalább két 100 méteres 
hengerrel biró egy szívó nyomó fecs
kendő, 100 m. szállító kendertömlő, 
4 drb. 2 m. hosszú szívótömlő, 2 
sugárcső. 1 sugárosztó olajozó, fa
kalapács, 1 legalább 5 hektoliternyi 
űrtartalmú káddal, 2, egyenként 5 — 6 
m hosszú támasztólétra, 2 csáklya, 
2 fejsze, 2 vasvilla, 2 kalapács, 2 
petroleumfáklya, vagy lámpás, 6 ve
der, 2, egyenként 20 négyzetméternyi 
takaróponyvát. A 300—700 házból 
álló községek a fentieken kívül még 
egy, összesen két fecskendőt és még 
egy takaróponyvát tartoznak besze
rezni. A 700— 1000 házból álló köz
ségek három fecskendőt és még egy 
ponyvát kötelesek tartani. A tűzoltó 
felszereléseket a rendelet hatályba-

Erzsébet Királyné szálló Budapest, IV., Egyetem-utca 5. és 7.
Elsőrendű modern polgári szálló, a Belváros központjában. Központi fűtés, mosdók hideg
meleg vizvezetékkel. Lift. E l i s m e r t  jó k o n y h a .  Esténként cigányzene. Polgári árak.

Evangélikus papok és családok megszokott találkozó helye. 5—12 Szabó Imre, szállodás.
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lépésétől számított egy év alatt beli 
beszerezni.

A legalább 300 házból álló köz
ségek kötelesek legalább 2 főből álló, 
nappal és éjjel felváltva szolgálatot 
tartó tüzoltókészeniétet rendszeresí
teni. A belügyminiszter a vármegyék 
első tisztviselőinek szigorú kötelessé
gévé teszi, hogy 1925. végéig a r. t. 
városokban a hivatásos tűzoltóság, 
másutt az önkéntes tűzoltó egyesület 
megalakuljon, ahol az önkéntes tűz
oltó-egyesület nem alakítható meg, 
vagy nem elégséges, ott a »köteles 
tűzoltóságot c alakítják meg, amely 
alól csak a tartósan gátolt közalkal
mazottak és a betegek vonhatják ki 
magukat a főszolgabíró engedélyével.

H A R A N G S Z Ó .

Szetiih. u. 4. vasárnapon.
Ev. Máthé 5 . 13- 1&

Igen sok keresztyén ember nincs tisztá
ban azzal, hogy mi is az ö életének tulaj
donképpeni célja, mi az ö hivatása. Ti a 
földnek sava, a világ világossága vagytok, 
üzen a Jézus.

Az előfizetéseit sürgős meg
ú jítá sá t s a hátralékoknak  
szeretetteljes m egküldését tisz
telettel leéri a K iadóhivatal.

Kapi Béla püspök az elmúlt vasárnap 
tiinepi istentisztelet, keretében felavatta az 
új celldömölki harangokat.

Piliscsabán az evangélikus diakonissza 
nöegylet konferenciát tartott. A konferencia 
szeretetvendégséggel vette kezdetét, mely
nek szép számú résztvevői között ott volt 
Rtffay Sándor püspök és Gaudi László 
hitoktatói igazgató A meleg, családias sze- 
retetvendégségeí Raffay püspök bibliama
gyarázata zárta le. A konferencia a Siló 
kertjében folyt le. itt az árnyas fák alatt 
hangzottak el az igaz engedelmességről és 
a tiszta szerelefröl szóló bizonyságtevések 
s innen szálltak felfelé az Urat dicsérő és 
magasztaló énekek és imák. A konferencia 
úrvacsorával zárult, melyet Gáncs Aladár 
és Boross Mihály lelkészek osztottak ki. 
Istennek legyen hála mindenekért!

Győr. Az ez idei sajtónap alkalmából 
irásmagyarázatot Schrödl Mátyás hitoktató 
tarlott. A protestáns sajtóról dr. Zábrák 
Jenő kir. törvényszéki biró tartott felolva
sást, melyben rámulatoit az egyházi sajtó 
fontosságára, mely nélkül eredményes egy
házi élet, igehirdetés, szórványgondozás 
nincsen. Szép szavalatukkal közreműködtek 
KAldy Emma és Macher Jolán. Az offer- 
tórium 1,200.000 K volt.

A budai egyház hívei jún. 21-én tábori 
istentiszteletre jöttek össze a Hűvösvölgy
ben. A nőegylet június 26 án a várbeli 
iskola termében kórházbizottsági ülést tar
tott. A Pesti Hírlap tulajdonosai az evan
gélikus kórházi betegek részére a nöegylet 
utján nagymennyiségű Érdekes Újságot 
bocsátottak rendelkezésre.

Gyárnintezeti vallásos estély. A vasi 
közép egyházmegye gyámintézete június

24-én este a kőszegi templomban gyárti- 
intézeti vallásos estélyt tartott, Az estélven, 
— amelyet közének, majd dr. Tirtsch Ger
gely áhítatot keltő imája vezetett be, — 
Czipott Géza gyámintézeti egvházi elnök 
a megnyitót mondotta, Kiss István főgimn. 
tanár pedig mélyenszántó előadást tartott: 
„Egyház és kultúra“ címen A művészi 
kereteket G'atzi Károly gyönyörű hegedű 
száma, Karner János szép soloéneke, nem
különben az egyházi vegyeskarnak Kühn 
János karnagy vezetésében művészi kar
éneke adták Az estély az egyházi gyám
intézeti elnök imájával s közénekkel nyert 
befejezést.

Bonyhádon a hősök emlékszobrának 
felavátó ünnepe alkalmával Fáik Henrik 
evang. gimnáziumi igazgató könnyekig meg
indító ünnepi beszédet tartott.

Az irsai evang. egyháznak jún. 21-én 
örömünnepe volt. Ünnepi istentisztelet ke
retében, melyen a község lakosai felekezeti 
különbség nélkül zsúfolásig töltötték meg 
a templomot, akkor avatta Bódy Pál közép- 
pestinegyei esperes Zólyomi Pál albertii és 
Magócs Károly helyi lelkész segédkezésével 
az egyház 50 millió kor. költséggel újjá
alakított tornyát. A mindenkit gyönyörköd
tető szép tornyot Szabó István ceglédi 
építész-mérnöx építette.

Jelentés. A Magyar Protestáns Diák
szövetség július hóban tanulmányutat ren
dez Parisba egyetemi hallgatók és most 
végzett diákok részére. A tanulmányút 
résztvevői júl. 15-én indulnak és júl. 31-én 
érkeznek vissza. Diákszállókban nyernek 
elszállásolást és megtekintik Páris neve
zetességeit. Részvételi díj 35 dollár. — 
Rendez azonkívül a Prot. Diákszövetség 
júl. 15 aug. 30 közt egy leánynyaraltatási 
akciót is Strassburgban, hol a leányok egy 
diakonisszák vezetése alatt álló intézetben 
nyernek elhelyezést és teljes ellátást havi 
300 francia frankért, ami cca egymillió 
koronának felel meg. A párisi ut résztvevőit 
Plenczner Sándor dr. és Molnár Kálmán 
dr. vezetik, kik Páriából Genfbe, Bernbe 
és Lausanneba mennek, hogy a szeptember 
hó folyamán rendezendő genfi 3 hetes 
tanulmányutat előkészítsék és az ott ren
dezendő magvar hangversenyeket megbe
széljék. — Hajdú József s. k. a külügyi 
osztály vezetője.

Lelkészértekezlet. A győri egyházme
gye lelkészértekezietén Németh Karoly es
peres az Igehirdetésről tartott felolvasást. 
Az értekezlet elhatározta, hogy a Nagy 
istván féle konfirmációi kátét átdolgozhatja 
és újból kiadja. A káté átdolgozásával Kiss 
Samu nagybaráti és Győrífy Béla felpéczi 
lel készek'bízattak meg.

Lelkészválasztás. A fejérmegyei csabdii 
gyülekezet Bélák Lajos elhalálozása folytán 
megüresedett leikészi állásra egyhangúlag 
Horváth Sándor vései segédlelkészt válasz
totta meg. Benne a gyülekezet minden tekin
tetben egy kiváló, hivatásának magaslatán 
álló lelkipásztort nyert. A jó Isten áldja 
meg bemenetelét a gyülekezetbe.

Érettségi a kőszegi leánygimnázium
ban. A kőszegi leánygimnáziumban, mely 
ma már nemcsak a dunántúli egyházkerü
letnek egyik büszkesége, nchai Gyurátz 
Ferenc püspökünk legszebb alkotása, hanem 
bátran el lehet mondani, hogy a hazai 
hasonló nőnevelő intézetek között a leg- 
kiválóbbja, — az érettségi vizsgálatok június 
22—23-an tartattak meg. Jelentkezett össze
sen a vizsgálatra 15 leánynövendék, akik 
közül 9 jeles, 6 pedig jól érett lett.

jelesen érettek: Fölnagy Klára, Hajek 
Sarolta, Kapi Vilma, Kadosa Vera, Krau- 
czák Anna, Krompaszky Sarolta, Marosi 
Irma, Maninger Margit, Ponesz Aranka.

Jól érettek: Becker Olga, Csapodi Mar
git, Jakics Vilma, Karner Mariska, Kreiner 
Sarolta, Uh! Róza.

A vizsgálatokon maga Kapi Béla püspök 
elnökölt. Kormánybiztosi minőségben dr. 
Deák János egyet, tanár volt jelen a vizs
gálatokon. A vizsgálatok végeztével úgy a 
püspök, mini a kormánybiztos szívhez szóló 
beszédet intéztek a növendékekhez és Isten 
áldásának kívánásával bocsátották el őket 
az élet útjára.

A pápai evangélikus énekkar egyesületi 
zászlóalap javára sikerült zártkörű családi 
összejövetelt rendezett.

Szentgottbárd. Az egvházi vegyes 
énekkar tagjai dr. Visnya Aladárná, Obetkó 
István tanár és Berger Lajos segédlelkész 
vezetésével kirándulást rendeztek a stájer- 
országi történelmi nevezetességű Riegefs- 
burg várához. A kiránduláson 26-an vettek 
részt.

Tanitógyülés. A vasi-közép egyház
megye tanhói kara folyó évi rendes köz
gyűlését Róth Kálmán uraiújfalui igazgató
tanító elnökletével jún. 24-én Kőszegen 
tartotta. Róth Kálmán elnöki megnyitójában 
mindenekelőtt Gyurátz Ferenc püspök em
lékének hódolt szép szavakban, aposztro
fálván öt. mint a tanítóknak egyik legjobb 
akaratú barátját. Majd szíves szavakkal 
köszöntötte a közgyűlésén megjelent espe
rest, Zongor Beiat. A közgyűlés Pröhle 
Henrik magyarázatos kis kátéjának az is
kolába leendő bevezetését kéri, majd az 
iskolás gyermekek után szedendő 50 arany
fillér összegből az iskolák számára egy 
iskolai mozi beszerzését. A közgyűlésen 
Loss János szarvaskendi tanító A termé
szettudományról tartott rendkívül érdekes 
előadást; Badics Ádám nemescsói tanító 
pedig Apáczai Cser Jánosról olvasott fel 
gyönyörű megemlékezest.

A tolna-somogy-baranyai egyházmegye 
tanítóegyesülete közgyűlését július 1-en 
tartotta Szekszárdon. Előadtak: Mendöl 
E d e : „Ki tanítsa a vattást az evangélikus 
népiskolában“ ; Bayer János: „A nyolc 
osztályos népiskoláról“ ; Grieszháber E .: 
„Evangélikus hitélet egyházunkban“ címmel.

Imateremavatás. Dr. Kovács Sándor 
egyet. t«nar jún. 24-én avatta fel és adta 
át magasztos rendeltetésének Almásfüzitőn 
az új imatermet; majd jún. 28-án Tatató- 
városon megkonfirmalta ünnepi keretek 
között az evangélikus gyermekeket.

Protestáns nők gyűlése. A magyar 
protestáns nő* országos szövetsége június 
21-én gyűlést tartott, amelynek tárgya a 
második országos női kézimunka kiállítás 
megbeszélése volt.

Uj bibliafordítás. Dr. Masznyik Endre 
nyug. theol. igazgató lefordította az Új- 
testámentuinot magyar nyelvre és magya
rázó szótárral látta el. A fordítás minden 
tekintetben hűnek és minden izében ma
gyarnak ígérkezik. Előfizetési á ra : fűzve 
75, vászonkötésben 90, bőrkötésben 140 
ezer kor. A megrendelések es előfizetések 
dr. Masznyik Endre Ercsi (Fejér m ) kül
dendők.

„Harang8zó“-ért. Németh Lajos zala- 
lövöt áll. tanító 1924—25. tanévi hitoktatói 
óradíját 130.000 K-t a Harangszó perselyébe 
küldte. Hálás köszönet érte.

Diákkonferencia. A Magyar Evangéli- 
omi Diák-Szövetség ez évi nyári konferen
ciát Tahiban tartja.
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A Magyar Protestáns Diákszövetség
külügyi osztályának sikerült Strassburgban 
a diakonisszák vezetése alatt álló leány
intézettel megállapodást kötni, hogy 10—Í2 
egyetemi hallgató vagy most érettségizett 
magyar protestáns lány júl. 15—aug. 30. 
közt havi 300 fr. frankért (cca 1 millió 
korona) teljes ellátást biztosit. A részt
vevőket a német és francia nyelvre ottani 
tanárnők oktatják, állandó programról pedig 
a MEFHOSZ ottani csoportja gondoskodik.

{elentkezni lehet, levél utján is, a Magy. 
’rőt. Diákszöv. Külügyi Osztályánál, Buda
pest, VIII., Üilöi-ut 24., I. cm., este 6—7, 

július 1-ig bezárólag.
Nyomtatvány tananyag- beosztáshoz. 

Reichel János mendei ev. tanító az új tan
tervhez alkalmazott s a részletes tanmenet 
elkészítésének alapjául szolgáló tananyag- 
beosztáshoz szükséges nyomtatványt szer
kesztett és adott ki, melynek ára ívenként 
2000 K. A jövedelem 50°/o-a a most anyá- 
sult, ínséges, sok anyagi gonddal küzdő 
lelkészlak- és iskolaépítésben, továbbá 
templombővítésben fáradozó ev. egyház 
segélyezésére fordíttatik.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

Németország. Abból az alkalomból, 
hogy kitudódott, hogy a német kormány 
új iskola-politikai törvényen dolgozik, a 
szülők birodalmi szövetsége Berlinben ülést 
tartott és azon kívánságainak adott kifeje
zést, hogy az új törvényben külön kiemel
tessék az iskola felekezeti jellege s törvény
nyel bizlosíttassék, hogy minden felekezeti 
iskolánál csak az illető felekezethez tartozó 
tanító találjon alkalmazást. A vallásoktatás
nak nagy tér nyittassák és a szülők tör
vényes képviselőjének hely biztosíttassák 
az iskola vezetésében és irányításában.

A könyvkereskedők börzenapján Lipcsé
ben erős állást foglaltak a szennyirodalom 
terjesztése ellen, sőt két olyan céget, me
lyek ilyen irodalmat terjesztenek a könyv- 
kereskedők országos szövetségéből ki is 
zártak.

A kommunista propaganda megbotrán
koztató módon nyilvánul egyes helyeken. 
A berlini Szent Háromság templomában 
május 19-én gyűlést akartak az iszákosság 
ellen tartani, kommunista agitátorok olyan 
lármát csaptak, hogy egy szónok sem tudott 
szóhoz jutni s nehogy a templom meg- 
szentségteleníttessék, kénytelenek voltak a 
gyűlést feloszlatni. Pankovban a kommu
nisták kiállítást rendeztek az ö sajtótermé
keikről s az általuk nem kívánt sőt általuk 
szennyirodalomnak nevezett könyvek közé 
még a bibliát is felvették.

A német újságírók is tömörü nek a val
lásellenes és a kommunista propaganda 
elleni munka céljából. Berlinben központot 
létesítettek a sajtónak evangélikus szellem
ben való befolyására. E célból hétféle hír- 
szolgálatot rendeztek be. Van annak napi.

heti és havi kiadása, van politikai és szép- 
irodalmi osztálya, kiadnak egyházi, világi 
és belletristikai lapokat és összeköttetésben 
állanak a német sajtó legkiválóbb kiadóival.

T  Z. Koo a kínai evangélikus keresz- 
tyénség egyik előkelő képviselője látogatta 
meg a német egyházat. Annyira kínaj, hogy 
megveti az európai ruhát és mindenütt 
kínai nemzeti viseletben jelent meg. Vala
mikor nagy befolyású kínai állami tisztviselő 
volt, de megkeresztelése után a keresztyén 
ifjak világszövetsége kínai osztályának ve
zetője lett s minden erejével a Krisztust 
szolgálja. A berlini egyetemen előadást 
tartott a kínai életről s a keresztyínségnek 
befolyásáról a kínai gondolkozásra. Azt 
fejtegette, hogy Kínában három világnézet 
küzd egymással: az ind felfogást az Isten 
és ember közötti feszülésnek nevezte, a 
kínai, mely az ember és ember közötti 
feszülés ténye és végül a keresztyén, mely 
az ember uralkodását az anyagi világ fölött 
jelenti. Krisztusban van a tökéletesség meg
adva. Végül kijelentette, hogy Kínát csak 
a keresztyénseg emelheti ki évezredes 
alélts igából.

Lengyelország. Alig múlik el egy-e»y 
hét, hogy Lengyelországból ne kapnánk 
valami újabb hirt az evangélikusok elnyo
másáról. Most azt jelentik, hogy Strelno 
városban a lengyel kormány lefoglalt egy 
evangélikus gyermekotthont és az egész 
épületért és annak berendezéséért, mely 
testvérek között is megér 25.000 arany
koronát, összesen 4400 aranykoronát utal
tak ki.

Oroszország. Hogy Oroszországban 
milyen állapotok uralkodhatnak, arról ér
dekes képet nyújt az április hónapban 
Odesszában lefolyt p.;r, melyet a szovjet
kormány egy gyermekotthon vezetősége 
nyakába akasztóit. Avval vádolták a veze
tőséget, hogy vallásos szellemben nevelték 
a gyermekeket, a falakon vallásos kepek 
és bibliai mondások voltak és hogy olyan 
könyvtáruk volt, amelyben keresztyén irá
nyú könyvek voltak. Borzasztó bűnnek 
tudták be, hogy az intézet lelkésze meg
mondotta a gyermekeknek, maradjanak jó 
keresztyének és ne higyjenek azoknak, kik 
az Isten létét tagadják, a másik szörnyűség 
pedig az volt, hogy a gyermekek olyan 
színdarabot játszotlak, melynek címe Hit, 
remény és szeretet volt. Ilyen borzasztó 
bűnökért meg is büntettek 9 felnőtt személyt 
t. i. az intézet vezetőségét és tanárait.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Ferenczy Rezső adóügyi 

jegyző Unkról június hó 24-én tartotta el
jegyzését Fodor Mihály pusztamiskei ev. 
tanító leányával Fodor Irén oki. tanítónővel.

Evang. kertészt keresek. — Cím: 
Lelkészi hivatal Tárnokréti, posta 
Markotabödöge. í—4

Ú J D O N S Á G O K .
Érdekes házasság. Rácz István 48-as 

honvéd, aki már 104 évet taposott le, fele
ségül vette a Népszálló 68 éves házvezető
nőjét.

Sopronban él a világ legöregebb 
káplánja. Mo3t ünnepük Sopronban Günst- 
lialer Nándor káplán nyolcvanadik születés
napját Ez alkalomból elmondják a soproni 
lapok, hogy Gänsthaler, aki 80 éves koráig 
megmaradt a legalacsonyabb papi fokoza
ton, mint a Szent Mihály plébánia káplánja, 
nemcsak Magyarország, hanem az egész 
Uaíholikus világ legöregebb káplánja. A 
legérdekesebb a dologban, hogy az öreg 
káylán friss szellemi képességeinek ma is 
teljes birtokában van, a hívek ma is cso
dálják csengő érces hangját és prédikációit.

Öngyilkosság egy róm. kath. tem p
lomban. Egy csehországi községben Mac 
nevű fö'dmives megbosszulandó a plébá
nost, elment a templomba és ott felakasz
totta magát. A templomot most újból fel 
fogják szentelni.

15 év a la tt csak egy ruhát tudott 
csináltatni egy miniszteri tanácsos.
Hanskarl János nyug. miniszteri tanácsos 38 
millió koronát sikkasztott, amikor a rend
őrségre került, azzal védekezett, hogy vi
szonyai olyan szerencsétlenül alakultak, 
hogy 15 év óta nem tudott magának egy 
rend ruhát csináltatni.

Új osztrák ezüst schilling. Ausztria 
eddig 13 millió e<:üst egy schillingest vere
tett. Az állami pénzverde most a fél és a 
két schillingesek előállításán dolgozik.

Halálos bérmálás. Bérmálás volt Go- 
gánfán s bérmálásban részesült a 25 éves 
Nagy Dezső, a dabronci Hangya vezetője 
is. A bérmálkozást áldomás követte, ame
lyen a dabronci legények olyan duhajon 
viselkedtek, hogy csendőröket kellett hívni 
megfékezésükre. A csendőrök a leghango
sabb legényt megkötözték s bevitték a 
fecskendöházba, hogy kissé magához térjen, 
szabadon maradt társaival együtt. De ezek 
mind hangosabban követelték barátjuk sza
badon bocsátását, sőt egyikük, Nagy Dezső 
revolvert fogott a csendőrökre. Ezek ugyan
csak fegyverükhöz kaptak s rájöttek Nagyra, 
aki holtan esett össze.

Aki 44 embernek adott a véréből. 
Egy Tibbie nevű angol nyomdász igazán 
elmondhatja magiról, hogy vérét ontotta 
az emberiségért. 44 embernek az életét 
mentette meg az által, hogy a saját véréből 
engedett át nekik vért átömlesztés céljából. 
A király érdemrenddel tüntette ki, a man
chesteri kórház pedig beválasztotta az 
igazgatóságba.

Három em ber megfagyott Buenos 
Ayresben. Míg az Egyesült-Államok terü
letén mar negyedik hete dühöng a hőhullám 
és szedi újabb és újabb áldozatait, addig 
Argentiniából, ahol most kezdődik a tél, 
szörnyű, emberpusztító hidegről érkezik 
jelentés A buenos ayresi jelentések szerint

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

Elvállal: úri és női öltönyök, díszitő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Gydsiesetben 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—20
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éjszaka állandóan négy fok hideg van és 
hajnalban már tarthatallan a fagyos szél 
hidege. A mozdonyok is befagynak, úgy
hogy nem egy helyen megszakadt a közle
kedés. Vasárnap hajnalban három embert 
találtak megfagyva.

Legjobb és legkedveltebb szépirodalmi 
lap „Az Uj Idők“. Szerkeszti Herczeg Fe
renc. Ára negyedévre: 80.000 korona

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 2Ö.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Ingyen küldi a MAGYARSÁG kiadó
hivatala július 1-ig a lapot mindazoknak, 
akik már most előfizetnek. A negyedévre 
előfizetők teljesen díjtalanul megkapják a 
gyönyörű mélynyomással készült képes 
melléklet eddig megjelent összes számait. 
Ha még nem ismerné a lapot, kérjen mu
tatványszámot. A MAGYARSÁG előtizetési 
ára egy hónapra 40.000 korona, negyedévre
120.000 korona. Kiadóhivatal: Budapest, 
VII., Miksa-ucca 8.

A NEMZET a legszebb magyar szép- 
irodalmi lap. Munkatársai a magyar iro
dalom legkiválóbb képviselői. Előfizetési 
ára egész évre 600 ezer, félévre 300 ezer, 
egy negyedévre 150 ezer korona. Kiadó- 
hivatala : Budapest, Vili. kér. Eszterházy- 
ucca 4/a. szám. Köztisztviselők 20 száza
lék kedvezményben részesülnek.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
S*. J« Kemenesniagasi; K. CJy. RnlaHNagyarniat: 

Hálás köszönet, a legközelebbi szambán. — Herényi; 
B. fi. ő s i: Bírálat alatt. Szív. üdv. — U. L. Mende: 
Tekintettel a jótékony célra, gratis. — Többeknek: 
Ilarangszó-könyvtár megindítása alkalmával kifeje
zett jókívánságaikat és bátorításukat hálásan kö
szönjük. — T. E. Homokbödöge : A jelzett jegyző- 
j^nyvet nem vettük kézhez. — H. I. Veszném : A 
nevelőintézetről szóió ismertetést legközelebb hoz
zuk. — 1. P. Vác: Hálás köszönet. — H. L. (Jyőr- 
szemere: Jón. 21-cu nem jelentünk meg. A lappél
dányok innen legkésőkb pénteken este elmennek. 
Méltóztassék az ottani posta utján reklamálni. — 
P. L. (jJyor: Elég. Szív. üdv. — 31. F. Beled: Mire 
becses ieveiét kézhez vettük már az állás be volt 
töltve. Adandó alkalommal azonnal fogjuk újból 
értesítőm.

Felelős sssrkcaztÓ én kiadó: CZJJ'OTT (<>É%A 
TaavímejrrtL.

BzerkesztőtArs: NÉMETH KAltOLY. 
Kéziratokat nem adunk viasza.

Eelsőiskolai tanulókat a jövő tan
évre teljes ellátásba fogad intelligens 
evangélikus család. — Ková c s né ,  
Péterfi Sándor ucca 36 , 1. em. 40, 
Budapest. 1—6

M ő s t  j e l e n t  m e g !
Dr. Victor János :

Csendes vizek mellett.»
Naponkénti elmélkedések bibliaolvasó 
emberek számára. Ára 28.000 K.
Megrendelhető a Szövétnek kiadóvál
lalatnál Budapest, VII., Hársfa-ucca 

59/b. 1 -5

WELLS

NAGY VILÁG- 
TÖRTÉNETE

MAGYARUL

Több száz illusztrációval, térkép- és 
grafikonmelléklettel. A ma legjelentő
sebb írói alkotása, történelem  a XX. 
század szemszögéből nézve a XX. 
század embere szám ára. Világsiker ! 
Az angol és német kiadás 4 millió pél
dányban kelt el. A lexikonalaku, 640 
oldalas, egészvászonkötesü könyv ára 
665.000 korona. Előzetes megrendelés 
esetén csak 441.000 K, mely összeg 
július hótól kezdődőleg havi 88.200 
koronás részletekben törleszthető.

Előfizetéseket elfogad bármely 
könyvkereskedés vagy a kiadó 
(Budapest, VII. kerület, Ilka ucca 

3l. szám.) 2

K é r j e n  i s m e r t e t ő t !

GENIUS KIADÁS

Szeretném 14 éves, a polgári is
kola IV. osztályát most végzett fia
mat a nyári szünidőre levegőváltozás 
céljából a Dunántúlnak lehetőleg er
dős helyére cserébe adni. A cserét 
úgy gondolom, hogy a szünidő egyik 
hónapjában a dunántúli fiú lenne ná
lunk, míg a másik hónapot fiam töl
tené a Dunántúlon. Orosháza egész
séges vidék, van fürdője, parkja, a 
Gyopáros gyógyfürdő 3 kilométerre 
kellemes kiránduló hely. Információt 
bármelyik, itteni ev. lelkész ur adhat. 
Címem: Özv. Lichtenstein Lajosné 
Orosháza, Vásárhelyi ucca. 1— 3

37 éves fővárosi magántisztviselő vidéki 
városban, esetleg falun bármely irodában 
állást vállal. Cím megtudható a kiadóhiva
talban. 3 - 5

Két főiskolai hallgató, vagy gimna
zista tanuló teljes ellátással lakást 
kaphat ősszel tanító özvegyénél Budán.

Cím a szerkesztőségben 3—6

TANULÓNAK felveszek egy szolid, 
jólneveit evang. fiút, lehet esetleg 
teljesen árva fiú is, vas-, rézbutor 
és sodrony-ágybetétkészitö műhelyem
ben, Ernst János Győr, Wennesz J. 
ut 55 . 4—10

MEGHÍVÓ
az Újpest—Árpáduti Mozgószinház-válla- 
lat r.-t. 1925. évi augusztus hó 4-én dél
után 6 órakor a Budapest- Lipótvárosi 
Takarékpénztár r.-t. (Budapest, V., Vilmos 
császár út 36. szám, I. emelet) üléstermé
ben megtartandó 1923. és 1924. évi rendes 

közgyűlésére.
Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és 

felügyelő bizottság jelentése az 1923. év
ről. 2. Az 1923, évi mérleg megállapítása 
és határozathozatal az 1923. évi tiszta nye
reség felosztása tárgyában. 3. Az igazga
tóság és felügyelő bizottság jelentése az 
1924. évről. 4. Az 1924. évi mérleg meg
állapítása és határozathozatal az 1924 évi 
tiszta nyereség felosztása tárgyában. 5. 
Határozathozatal az igazgatóság és fel
ügyelő bizottság fölmentése tárgyában. 6. 
Határozathozatal a részvénytársaságnak a 
4200/1925. P. M. számú rendelete követ
keztében kimondandó felszámolása tárgyá
ban. 7. Felszámolók megválasztása. 8. Eset
leges indítványok.

Azon részvényesek, akik a közgyűlésen 
résztvenni kívánnak, tartoznak részvényei
ket, vagy elismervényeiket legkésőbben a 
közgyűlés napja előtt három nappal a Buda
pest—Lipótvárosi Takarékpénztárban a hi
vatalos órák alatt letétbe helyezni.

Az 1923. évi m érleg-szám la:
Vagyon: Budapest—Lipótvárosi Taka

rékpénztár 495 000 K, Luther Irodalmi Tár
saság 52 820 K, összesen 547 820 korona.

Teher: Részvénytőke 200 000 K, áthozat 
az 1922. évről 7 050 K, nyereség 340.770 K, 
összesen 547.828 korona.
Az 1923. évi nyereség-veszteség szám la:

Tartozik: Házbér 303.929 K, különféle 
költségek, üzemköltségek 20 571 K 50 f, 
nyereség 340.770 K, összesen 665.270 K 50 f.

Követel: Haszonrészesedés 619 580 K 
50 f, kamatok 45.690 K, összesen 665.270 
korona 50 fillér.

Az 1924. évi m érleg-szám la :
Vagyon: Pénzintézeteknél elhelyezve

2,700 000 K. összesen 2,700.000 korona.
Teher: Részvénytőke 200 000 K, fel nem 

vett osztalékok 60.000 K, hitelezők 1 838.442 
K, nyereség 601.558 K, összesen 2,700.000 
korona.
A z  1924. évi nyereség-veszteség szám la:

Veszteség: Házbér 6,381.094 K, külön
féle költségek, üzemköltségek stb. 874.572 
K, adók 343.070 K, nyereség 601 588 K, 
összesen 8,173.294 korona.

Nyereség: Áthozat az 1923. évről 151 
ezer 512 K, haszonrészesedések 7,798.027 
K, kamatok 223.755 K, összesen 8,173.294 
korona.

Budapest, 1925. június 22-én.
1—2 Az igazgatóság.

Pályázat.
A győri evangélikus egyházközség pá

lyázatot hirdet egy tanítói és egy tan ító 
női állásra. Kötelesség: az iskolaszék ál
tal kijelölt osztály, vagy egyesített osztá
lyok vezetése, az egyházi munkában való 
részvétel, a tanítónál a kántor esetleges 
helyettesítése. Javadalom: a törvényes fi
zetés, megfelelő lakás, illetőleg lakbér. — 
A pályázatot a szükséges okmányokkal 
július 25-ig kell beküldeni az ev. lelkészi 
hivatalhoz, Győr. 1—2

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I B É L A

1810-ben.

Lej» tulaj donor:
a OtíDáDtftii Lntöer-Siflvetseo
i t  Ornzáffo. Luther-Störct- 

fia  hivatala. lapja.

Kfr.lratok, elóíizotéal dijak 
6a reklamáoiók a 

HARANGSZÓ szorkeaztó- 
ki adóhivatalának 

Saantgotthárdra (Vaavm.' 
küldendők. 

Kldüaetiat elfogad 
minden evang. lelkit;, 

ia tanító.
HacloinnlH minden trasárnap.

9

I l i t  nél/eiil lehete tlen  Is te n n e k  te ts ze n i;  

a k i  Is ten  elé já r u l , h in n ie  k e ll  /

Szerkeaitd-ldadóhlTatal:
s z e n t o o t t h Ar d .

Vasvávsnegys.
A „HAHANWSZÖ* 

előfizetési ára ; a harmadik 
negyedévre 16.000 korona. 
CaoportOB küld. 15.000 K. 
batker-SiSvetágl tagoknak 

10°/>-oa kedveamóny. 
Amerikába egóae évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K.

A .Harangaad* terjeaaté- 
eóre befolyt adományokból 
taórványban lakó híveink

nek lngyenpóldányokat 
küldünk.

A legfőbb Számonkérö- 
szék előtt.

M egemlékezés a  soproni líceum 
hős halottairól.

Dr. Ostffy Lajos ny. főispán emlékbe- 
széde a 10—20 —30—40—50 éve é re tt
ségizett diákok találkozóján 1925. június 

30-án.
Több decemiumnak fordulóján 

találkozóra gyűltünk ma itt össze, 
hogy emlékezetünk közös kárpitján 
megelevenedjék előttünk a vissza- 
hozhatlan múlt és visszasugározza 
reánk az ifjúkor fényét.

E fényben bizonnyal nemcsak 
apró diák csinyjeink vidámságát, 
nemcsak apróbb-nagyobb gyermek
keserveink humorát keressük, mert 
ezért nem lett volna érdemes meg
tennünk az idevezető utat, hanem 
keressük mindazt, ami abból az 
ifjú korból maradt emlékeink kö
zött ma is érték számunkra.

Érték pedig mindenekelőtt az a 
tudat, hogy itt öreg líceumunk falai, 
Nevelő Anyánk karjai között bon
takozott ki egykor egyéniségünk, 
itt élesbbedett lelkünk istenadta 
kardja és izmosodott karunk, ame
lyekkel innen elindultunk az élet 
nagy problémáival való viaskodásra.

És érték az a hit, vagy képze
let, hogy amikor vissza-vissza té
rünk ide kiindulásunk helyére, 
Antheusként acélosodik meg újra 
itt a fegyver azok kezében, akik 
még értik a jelszót, hogy: „előre!“ 
és megszilárdul újra azoknak izma 
is, akik már csak azt az egy pa
rancsot értik, hogy : „állj mindvégig 
rendületlenül!“

Végül érték az ifjúkori barátság 
érzelmeinek az a melege, amelytől 
elsimulnak egyikünk-másikunk 
homlokán az életgondok redői egy 
pillanatra.

De ez az érték, amit így kere
sünk, mind mind az életnek kincse, 
az életnek nyilvánulása, az élet 
m aga! Mi pedig íme találkozónk 
legszentebb stációján itt állunk a 
halál emlékének hideg márvány
lapja előtt!

Miért! ?
Azért, mert az a halál, amely

ről e márványlap beszél, a legma- 
gasztosabb életelvek pecsétje, az a 
halál az e helyen vett, e helyen 
keresett komoly, nagy életértékek 
hatalmas bizonysága.

Igen! Ti líceumunk hősi halottai, 
ti tesztek bizonyságot az emlékezet 
itélőszéke előtt helyettünk, élők 
helyett is arról, hogy miként hir
dette ez az iskola a legmagaszto- 
sabb életelveket, hogyan nyújtotta 
ez és hogyan tették magukévá hű 
tanítványai a legnagyobb életérté
keket !

Mikor elbocsátott bennünket in
nen karjai közül tápláló anyánk, 
az Alma Mater, kardunk acélján, 
karunk izmain kívül még egy paj
zsot is adott: a kötelességteljesités 
és férfijellem paizsál, azzal a komoly, 
komor paranccsal, hogy: „ezzel, 
vagy ezen!“

Az egykor eltávozottak közül 
sokan vissza-visszatértünk ide mi 
élők, ide e falak közé, de Ti is, 
hős halottak ott a márványlapon, 
de a ti emlékezetek e táblája azért 
legszentebb célja a mi zarándokla
tunknak, mit az emlékezetnek szá
nunk, mert ti a paizson tértetek 
meg I

Ti betöltöttétek az Alma Mater 
parancsát, bizonyság lettetek a pa- 
izs, a parancs s a tanítvány hűsége 
felől, még pedig mily megrázón 
fölényesen!

„Életünket itt hagyhatjuk, de ezt 
a ránkbizott gépfegyvert soha!“ 
Ezek voltak a hadi krónikás szerint

%tolsó szavai a limanovai gépfegy
verparancsnoknak, aki azután el
lenséges golyótól szíventalálva el
esett. A krónikás pedig, aki leírta 
az egész kemény tusát, a csodás 
kitartást, hozzáteszi, hogy: „így 
halt meg limanova legnagyobb ma
gyar hőse Takáts Gábor kapitány“.

És így, bensőtökben ugyanezzel 
a lelki szilárdsággal haltatok meg 
ti többiek is bizonnyal, ha ezt külön 
csak arról az egyről állapította is 
meg a harcok igazi Írója köztiletek, 
mintha megérezte volna, hogy az 
volt korban az első a legvénebb 
a ma itt együtt képviselt líceumi 
évfolyamok hősi halottai között.

így haltatok meg, így tértetek 
vissza ide némán, de könnyező 
Alma Materünk és e zarándok test
vér-sereg zengő, büszke diadalma
ként, a kötelességteljesltés és férfi
jellem paizsán!

Ti vagytok ez iskola jellemadó 
erejének dicsősége és Ti vagytok 
a mi legfőbb Számonkérő székünk 
a felől, hogy hát hol van a mi 
paizsunk!? hogyan, miképen tér
tünk vissza ide mi élők vele?

Hát mi is voltunk harcok tüzé- 
ben, mi néhányan voltunk ott is, 
ahol ti elestetek, de minket a halál 
elkerült. De voltak mások és van
nak ma is sokan közülünk — tán 
mindannyian — az életnek soha 
véget nem érő küzdelmeiben és 
hogy ma itt előttetek megjelenhet
tünk, ahhoz csak egy segített, csak 
egy védett bennünket: ama paizs!

De mégis, óh, Ti legfőbb Szá
monkérő székünk hagyjatok még 
egy kis időt nekünk! Ne kérjétek 
számon az anyai talizmánt ma még"!

Kérdéstekre, hogy hogyan, mi
kép feleljen meg majd életünk 
vége és addig csak egy: kegyele
tünk, mellyel emléketek előtt letéve 
e koszorút — imádkozunk.

Nem  tehetségen, akaraton múlik a H arangszó tám ogatása.
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Széchenyi látogatása 
Kis Jánosnál.

Irta : Payr Sándor. 2)
Buzgó vallásosságot és keresztyéni 

türelmet örökölt atyjától Széchenyi 
István is, az először Kossuth által 
úgynevezett »legnagyobb magyar<. 
Zsedényi Ede felügyelőnknek és az 
evang. Mária Dorottya nádorasszony
nak nagy tisztelője és bizalmasa volt. 
A pápával kötött konkordátumot és 
a protestánsok ellen kiadott Pátenst 
feltétlenül elitélte, a protestánsokat 
hősi küzdelmükért megdicsérte. S már 
1843-ból való az a szép nyilatkozata^ 
»A keresztyénség tiszta szellemében 
én mindenek előtt türelmes vagyok 
és pedig nem csak szóval, de tettleg 
i s ; s az evangélikusok mellett fel fo
gok szólalni mindaddig, míg a teljes 
reciprocitásnak elve nem csak szin- 
leg, de lényegében is kivíva nem lesz. 
Az országgyűlésen tiltakozott a »sola 
salvifica« gyűlöletes értelmezése ellen 
és nagy kábultságnak mondá, hogy 
csak egyetlen ösvényen lehetne Isten
hez eljutnia (Sz. Naplói 608., Zichy 
A. I. 545.)

A nagy Széchenyi érdeme volt te
hát, hogy amit ősei az evangéliku
sok ellen vétettek, ő ezt igazi nemes 
keresztyéni lelkületével és bátor fel
lépésével jóvátette. Ennek jellemző 
példája a Sopronban Kis János evang. 
szuperintendensnél az 1825. évben 
tett látogatása is. Akkor még viruló 
férfikorában a fényes pálya kezdetén 
állott a nagy államférfim A soproni

Dolláros levél.
Irta: Novák Kálmán. 4)

Felemelték az összeroppant embert és 
bevitték a szobába. Kovácsné sietve ágyat 
bontott s lefektették a beteget, Juliska pe
dig orvosért szaladt. A körorvost szeren
csére otthon találta, aki sietve felkészülő
dött. Pár perc múlva már bekopogott a 
beteg szobájába. Kovács András becsukott 
szemekkel, meghalványodott arccal feküdt 
a párnák között. Az orvos megvizsgálta, 
majd hosszan dörzsölte a beteg megbénult 
oldalát. Kovács András lassankint magához 
tért. Felnyitotta szemeit s csendesen mondta 
a körülötte állóknak:

— Az Isten . . .  nem . . .  engedte . . .  1 
Nincs semmi bajom! . . .  Hagyjatok 1 . . .

Az orvos érthetetlenül csóválta fejét s 
kimenőben Kovácsnét maga után intette.

— Holnap a városból gipszet rendelek, 
azzal talán még lehet rajta segíteni! Jobb
oldali szélütés érte az öreget, nem hiszem, 
hogy sikerüljön belőle ép embert csinálni! 
De hát majd meglátjuk 1

Kovácsné egész a kert ajtajáig lekísérte 
az orvost, Juliska pedig a beteg mellett 
maradt. Kovács András kis szünet múlva 
Juliskához fordult.

díszes Széchenyi-palotából ment át 
a főrangú magyar mágnás az egy
szerű lutheránus paróchiába, ahol 
Kis János lakott.

Ma már nincs is meg ez az épü
let, az uj templomtorony áll a helyén. 
Még a régi (1674-ben szerzett) Schu
bert- fél$ ház volt ez A kapuszin alatt 
jártak be a hívek az udvaron épült 
templomba. Földszint volt Ki* János 
tanuló szobája, hol a férfiak pipázva 
szoktak társalogni. Néha lejött ide a 
szelidlelkü, jó Fótisztelendő asszony is, 
Pelikán Erzsébet. A kiválóbb vendé
geket azonban felvezették az eme
letre, itt volt a díszesebb fogadó
szoba. Bizony jártak az egyszerű 
papiakban előkelő vendégek máskor 
i s : Festetich Ignác gróf Egyedröl, 
Cserey Farkas bá:ó és Wesselényi 
Miklós báró Erdélyből, Felsőbüki 
Nagy Pál Bükről, Bezerédj István és 
Beöthy Ödön országgyűlési követek, 
Kazinczy Ferenc Széphalomról, Ber
zsenyi Dániel Nikláról, Takács Judit 
Dukáról, Döbröntey Qábor az atyjá
val, Döbröntey Lajos nagyszőüősi 
lelkésszel, Tatay János, a lövői plé
bános stb. Kert is volt a ház mel
lett, itt is fogadott vendégeket s itt 
tanította Székács Józsefet német nyel
ven prédikálni.

Ebben a szerény soproni papiak
ban kereste fel Széchenyi is Kis Já
nost. S ezt a látogatást a jó öreg 
költő-püspök Emlékezéseiben a maga 
régies egyszerű modorában így 
mondja e l:

»Qróf Széchenyi István császári 
kamarás életem azon korában, mely-

— Hát valóban pénzt adtál . . .  Botos- 
nénak ? . . .

Juliska megkapta az apja kezét.
— Ne haragudjék édesapám, . . .  hiszen 

az én pénzemből adtam, de már vissza is 
kaptam tőle! A Jancsi fia sok, sok pénzt 
küldött neki 1

Kovács András szemei tágra nyíltak s 
erőltetve emelte fel fejét a párnákról.

— Mit ? . . .  A Jancsi fia ? Hát nem 
igaz, hogy meghalt?

Juliska az ágy fölé hajolt.
— Nem igaz, apám 1 Az istentelen Szabó 

Gerő okozta az egész bajt közöttünk, aki 
megölt hazugságával egy jó öregembert, 
a Jancsi édesapját, s kendet is rászedte 
édesapám 1 Mindent el akartam mondani, 
de hát édesapám nagyon haragudott reám, 
. . .  aztán rámemelte a kezét I

Kovács András kínlódva felnyögött.
— Ne mondd tovább ! . . .  Az Isten 

nem engedte! Megvert engemet!
Juliska keserűen felzokogott.
— Oh édesapám, hát nem haragszik 

reám ?
Kovács András a fejét rázta.
— Nem haragszom, hiszen megérde

meltem ! . . .  De mondd csak, mi történt 
hát Jancsival ? . . .

Kovácsné éppen ebben a pillanatban

ben az írói buzgalom tüze kialudni 
készül, azt nemcsak élesztette, ha
nem lángra is lobbantotta. Ez a sok 
érdemeivel nemzetünk történeteiben 
epochát alkotott főrendü hazafi 1825- 
ben (most száz éve) látogatásával 
megtisztelvén, beszélgetését az alko
tandó tudós társaság felől kezdvén 
s nemzetünk életébe vágó többféle 
eszméit nagy lelkesedéssel fejteget
vén, egyfelől bámulásra ragadott, 
másfelől az írói buzgalom még egé
szen ki nem aludt szikráját bennem 
jobban felélesztette s utóbb is több
félekép táplálta. Eleintén a lovakról 
írt (nemzetgazdászati) munkájának 
kéziratát olvasás és stylbeli hibák ki
jegyzése végett velem közölte, jegy
zéseimet kedvesen vette, de egyszer 
smind úgy nyilatkozott, hogy azok
nak utóbb meggyőződése szerint 
hasznukat veendi, ezen munkáját 
azonban úgy hagyja, mint írta, hogy 
az egészen sajátja legyen.

»Nemsokára azután a Hitel című 
munkájával megajándékozván, irántai 
tiszteletemet is, hazafiui érzelmeimet 
is csuda erővel elektrizálta. Hogyis
ne elektrizálta volna ? Az addig ma
gyar könyvekben sehol nem találtat
hatott becses nézeteivel s tanácso
saival egyszerre más, míveltebb or
szágba bájoltnak éreztem magamat. 
Nem is mulaszthattam el következő 
értelmű rendeimmel megköszönni az 
oly igen meglepő ajándékot:

»Méltósdgos Qróf! Méltóságod 
munkáját (mi nálam részint szemeim 
gyengesége, részint Ízlésem kényes
sége vagy finnyássága miatt kevés

lépett a szobába s Juliska a beteg ágya 
szélére ülve beszélte el szüleinek Jancsi 
történetét. . .

Késő éjjel pedig egy hazahívó levelet 
írt szerelmes Jancsijának Amerikába 1 . . .

Hat hónappal később az egyik hatal
mas tengeri gőzössel Hamburg város ki
kötőjébe érkezett Botos János. Onnan az 
első vonattal utrakelt Csonkamagyarország 
földjére. Visszahívta, visszahozta az édes
anyja szeretete, az apja sírja, a kedves 
szerelme s a pacsirtadaltól hangos magyar 
róna. Visszahozta a szíve, mely idegen föl
dön is megmaradt magyarnak. . . .  A vonat
ból kinézegetve, lassankint feltünedezett 
előtte a szülőföld feledhetetlen, drága képe. 
Észrevétlenül egy könny lopódzott szemébe 
s felsóhajtott.

— Ezért a földért hullott el Péter bá
tyám vére 1 S mégis mi lett belőled drága 
hazám, szegény Magyarország ? 1

Töprengéseiből csak akkor ocsúdott fel, 
mikor a vonat meglassította robogását s 
az utasok közül többen leszállni készülőd
tek. Felugrott, hiszen itthon van már.

Ni, ott áll az állomásépület előtt az 
édesanyja s a leány, akiért oly sokat fára
dott, szenvedett. . .
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magyar könyvvel történik) kezdetétől 
végig haladék nélkül tartós figyelem
mel elolvastam. Á'dom az Istent, 
hogy hazánk nagyjai között olyant 
támasztott, mint Méltóságod. Nem 
kétlem, találkoznak hazánkban sokan, 
kik Nagyságodat ezen munkáért ké
szek volnának megfeszíteni, de azt is 
hiszem, hogy a jobb gondolkozásuak 
előbb vagy utóbb tiszteletoltárt fog
nak Nagyságod számára emelni. 
Mély tisztelettel vagyok stb.

»Ekkor előbbi nyomasztó hazafiui 
aggodalmam s nemzetem elsülyedé- 
sét jövendölő félelmem helyébe az az 
örvendeztető reméDy lépe, hogy a 
magyarok újjászületnek s rájuk fog
nak illeni a régi próféta eme szavai: 
erejek megújul és szárnyakkal ma
gasságra repülnek, mint a saskese
lyük, futnak és nem fáradnak el, jár
nak és nem lankadnak meg. Ézsaiás 
40.31.« (Kis J. Emi. 346. 1.)

íme, Széchenyi látogatásának nem 
csak az a jelentősége volt. hogy fé
nyes elégtételt szolgáltatott K*s János 
személyében a Széchenyi ősök által 
gyűlölt és üldözött protestánsoknak; 
hanem a legnagyobb magyarnak ez 
a megtisztelő közeledése és értékes 
ajándéka a nemzet jövendőjén aggódó

Pár perc múlva kedvesei ölelő karjai 
között volt.

Oh, mily boldog volt az özvepy, mikor 
karjaiba zárhatta reg nem látott fiat s mily 
bo'dog volt a leány, mikor hosszú távoliét 
után szerelmese csókolta ajkait! . . .

Botos János mély fájdalmat érzett lel
kében, mikor az első örömszavak után 
meghallotta, hogy édesapja mily nyomorult 
hazugságnak, lelkellenségnek lett áldozata. 
Kezei önkénytelenül ökölbe szorultak.

— Az én szenvedésemet elfeledtem, de 
ezért megbünhődsz Szabó Gerő 1 De ver
jen is meg az Isten 1 .. .

Az özvegy magához vonta fia kezét.
— Az Isten nem bottal ver fiam, de 

eleget bűnhődtek eddig is! Egy hónappal 
ezelőtt leégett a házuk, hajléktalanok ma
radtak a szülei,. . .  öt dollárt én is adtam 
nekik, hogy megsegítsem őket, mert hogy 
nekik most már nem jön Amerikából dol
láros levél 1 . . .

János az édesanyja keblére borult.
— Mily jó Síivé van édesanyámnak, 

pedig úgy-e megbántották magát is?
— Nem, nem, — tiltakozott az özvegy 

— nem bántott engem senki sem, hiszen 
velem volt Juliska, aki mindig megvigasz
talt, segítségemre volt! . .  .

János végtelen szeretettel ölelte meg 
édesanyját és Juliskát, — aztán kocsira 
ültek. A kocsi elé két almásszürke ló volt 
befogva. Azokat már az özvegy vásárolta, 
hogy Jancsit meglepje valamivel. . . .  Nem
sokára vígan pattogott az ostor a kocsis 
kezében s a lovak gyors iratnodással ro
bogtak a falu felé.

Egy félóra múlva a szegényből gaz
daggá lett Botos János hálatelt szívvel, 
öromkönnyes szemekkel köszöntötte szülő
földjét . . . (Vége.)

HARANQSZO

Anyai szeretet.
Elhagyjuk az ősi házat,
Elindulunk vígan, bátran 
S  elvegyülünk észrevétlen 
Az élet nagy zsivajában.

Ezer veszély les ránk titkon 
A sziklák és szirtck között,
De im egy kéz átfog minket 
S  átemel a mélység fölött.

A mentökéz jó  anyánké.
Habár tőle elszakadtunk:
Szeme mindig vigyáz reánk 
És áldása nyugszik rajtunk.

Óh, csodás az anyai szív! 
Másoknak ég, mint a fáklya: 
Gyermekére hinti fényét 
Melengető égi lángja.

Az árva más tűzhelynél is 
Fel tud talán melegedni,
De azt a szent égi tüzet 
Nem pótolja néki semmi.

Óh anyai nagy szeretet!
A halálban sincsen véged: 
Gyermekedet a sírból is 
Tovább áldod, tovább vcded!

HORVÁTH IMRE.

evang. püspöknek lelkében is gyöke
res változást, borúra derűt idézett elő.

Nemzetünk jövője miatt már a múlt 
század elején is sokat aggódtak nagy
jaink. Herder János, a kiváló német 
tudós pap (akinek kátéját Kis János 
dolgozta át magyarra), 11. József ko
rában egyik híres müvében komoly 
intelmet mondott, ami mint erős vész
kiáltás süvöltött bele a magyar köz
életbe. Míg a szlávoknak nagy szá
mukra való tekintettel jobb jövendőt 
ígért, addig a magyarokról mint ide
gen nemzetiségek közé ékelt kisebb
ségről azt jövendölte, hogy századok 
múlva talán már alig lesz a nyelvük 
található. Széchenyinek atyját, Ber
zsenyit, Kis Jánost és sötétebb Órái
ban magát a legnagyobb magyart is 
felettébb aggasztotta Herder jóslata. 
Kisfaludyn, Bajzán és másokon is 
erőt vett ez a történeti pesszimizmus. 
De Kazinczy erősen hitt nyelvünk és 
nemzetünk örök fennmaradásában. 
Majd Széchenyi is leküzdötte kéte
lyeit s íme Kis Jánosba is leiket ön
tött. Herder szava ébresztő vészkiál
tás lett s része volt az uj reform
korszak megszületésében.

A nagy Széchenyi soproni láto
gatásáról a százados évfordulón há
lás szívvel emlékezünk és méltán

227

sorozzuk öt a nemzet nagyjai között 
a szabadelvű katholikusok: Zrínyi 
Miklós, Batthyány Alajos, Beöthy 
Ödön, Deák Ferenc stb. sorába, 
akikben a vallásos buzgalom soha
sem tudta az őszinte, mély haza
szeretetei elnyomni s akik a hit és 
lelkiismeret szabadságát más vallásu 
honfitársaikban is tisztelték. <vég».)

Püspöki egyházlátogatás 
Somogybán. 2)

Már nem voltunk messze Csurgó
tól. Házai elő-előbukkantak a kocsi
sor sűrű porfellegéből, mint az apró 
csillagmécs az alkony szürkületéből. 
Az út mellett riadt szöcskenyájak 
menekültek előlünk... vagy tán a 
sötét esőfelhő elől, mely ugyancsak 
lépést tartott velünk.

Megérkeztünk. És mikor elhang
zott a püspököt üdvözlő első szó, 
kövér, langyos cseppek hullottak alá 
a földre, a hetek óta szomjas, kérges 
földtestre. Eszembe jutott a püspök 
porrog^zentkirályi csendes fohásza: 
»Óh, csak megáznánk.« — Mintha 
valami varázslatos érzés kapcsolt 
volna egybe mindnyájunkat: fehér 
ruhás, virágcsokros leánycsapatok, 
kiváncsi asszony-sereget, komoly te
kintetű férfiakat és lutherkabátos pa
pokat. Ég sem dördült, villám sem 
sújtott és m égis... ott az Ür láng
lelkű szolgája körül ügy éreztük, hogy 
az igazi áldás és a legtökéletesebb 
ajándék onnan felülről száll alá.

Az áldás pedig csurgott alá és 
olyan derült lett minden emberarc. 
A külső fizikai hatás, mint egy ara
nyos mennyei kéz simogatta végig a 
leikeket s érintésére könnyekig hatott 
a küldöttségek üdvözlő beszéde. A 
református testvér egyház buzgó lel
késze, a r. kath. egyház plébánosa 
meleg hangon és érzéssel köszöntöt
ték egyházkerületünk püspökét. A 
plébános sashoz hasonlította a püs
pököt, ki magasba száll s onnan vi
gyáz övéire; küzdelemmel jár min
den szárnylibbenése, de akkor is hull 
reá a napsugár, ha alatta sötét vi
harok dúlnak ; fészke pedig nyugodt, 
mert tudja, hogy szemei reá néznek 
alá. Az üdvözlők sorában láttuk az 
izr. hitközség képviselőit, a ref. reál- 
gimnázium tanárait költői lelkületű 
igazgatójával, az áll. tanítóképző és 
polg. leányiskola tantestületének kép
viselete, a járás tanítóságának depu- 
tációja, az államvasutak és osztály- 
mérnökség stb. lelkes vezetőit.
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Még a délután folyamán vallásos 
ünnepség volt a ref. templomban, 
amelynek gyűjtőpontjában Kapi püspök 
lelkiismereteket ébresztgető előadása 
állott. Előadása a »Hazaszeretetrőlc 
szólt. Ez a nemzeti élet lelke. Ennek 
a léleknek tisztulnia és fényeskednie 
kell, mert csak ezáltal lehet az inte
gerré. Ha aztán megvan a lelki inte
gritás, akkor indul a nemzeti társa
dalom is az erkölcsi integritás útján 
egy boldogabb, szebb és erősebb jö
vendő felé. Az előadás minden szava 
egy Istentől és honszereiemtől ihle
tett lélek áldásos talentom hullása 
volt.

Az ünnepséget társas vacsora kö
vette. S míg odakünn csörgött az ég 
áldása a csurgói vidékre, a püspök 
asztali felköszöntőjében a kiszáradt 
nílusi forrásra hulló égi cseppról 
mondott legendából is csörgött az ál
dás a telkekre.

Csurgóról Somogycsicsó felé ka
nyargóit az utuak. Az árvalányhajas 
banderisták már eltűntek a faluban, 
midőn Beák János, buzgó hívünk 
legkedvesebb helyére, az általa épít
tetett kis templomba indultunk. Nem 
fért be mindenki.

A kiváncsi tekintetek közt két 
könnyáztatott orcán révedezett tekin
tetünk. A Beák-pár. Három viruló 
liliomszálat tépett le az ő életük 
virágos mezejéről a halál keze, hogy 
odaadja őket a világháború pusztító 
angyalának. A lepergő szülői könyük- 
ben a szeretetnek és emlékezésnek 
soha el nem múló beszédei szálltak 
néma, zajtalan szárnyalással idegen 
föld három jeltelen testvérsírjához: 
Beákék elvesztett életkincséhez. De 
a kis orgona mélabús hangjából, 
Kapi püspök prédikációjából az Isten 
üzenését hallottuk; az Ige ereje fel
emelt. És láttam, hogy most már 
minden arc könnybe borult, Beákék 
orcája pedig könnytelen sugárzott. 
És az égben ugyanekkor talán három 
angyallá dicsőült ifjú áldta a Minden
hatót, hogy szülői házat emeltek az 
ö  dicsőségere, lelkek vigasztalására 
és az örökkévalóság magvetésére.

Talán azért volt könny harmatos 
minden arc a csicsói kis templomban.

Iharosberényben hatalmas diadal
kapunál állt a község színe-java. A 
bevonuló kocsisor virágesóben für- 
dött. Gyermekek, leányok, legények, 
tűzoltók és hatósági személyek mind 
megannyi élő bizonyságtevése a sze
retetnek és tekintélytiszteletnek. Meg- 
érestük, hogy itt egy élő, erős, ön
tudatos és fegyelmezett evangélikus

HARANGSZÖ.

gyülekezetben vagyunk. Káldy József 
lelkész üdvözlő szavaiból nemcsak a 
gyülekezet lelki képe, hanem a hit
életnek lélekbeíró és jellemeket for
máló isteni keze is kitetszett. Es a 
kéz vezette Kapi püspök elé a poli
tikai község, a r. kath hitközség, az 
ifjúsági egyesület, a Hangya fogy. 
szöv., a nőegylet és presbytérium 
küldöttségeit.

A lelkész szavai szerint az iharos- 
beréoyi gyülekezet szívében hordozza 
az >Úr lánglelkű szolgájának ittlétét«, 
— mi pedig a lelkűnkbe rajzolva 
vittük magunkkal az iharosberényiek- 
nek tövises utakon Isten felé törő 
hívő seregét

Ezen a napon még két gyülekezetét 
látogatott meg Kapi püspök: Iharost 
és Pogányszentpétert, melyeknek ta
nítói igazi fáklya;fizek a fö di vándor
úját járó kis leáoygyüiekezet lelki 
életében. Úgy Iharosban, mint Pogány- 
szentpéteren, azoknak, akik nem ke
rülhettek be az iskolába a püspök 
beszédét hallgatni, a szabad ég alatt 
Magassy Sándor hirdette az Isten 
Igéjét.

Június 12 én seggel már Sandon 
fogadták a püspököt. A mihályi r. 
kath plébános, a helyi nőegyiet, az 
ifjúsági egyesület és Teke Dénes lel
kész köszöntő szavai mán egy új és 
szebb élet utján járó gyülekezet bol
dog lelki képét adták mindnyájunknak 
kedves emlékként

Innen Patra vitt a püspök útja, 
ahonnan lake érintésével alkonyat 
szálltakor Vésére érkezett.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Kicsodám nékem Is te n !
Júl. 13. Egyetlen Istenem. V. Mózes 5 . 

6—10. Hiszem és vallom-e, hogy a teremtett 
mindenségnek s ,ígv nekem is egyetlen 
Istenem van, az Ú r?! Nem imádolt-e ide
gen istenként bálványokat, a Mammont, a 
Sátánt, Önmagamat? Nem teremtett dol
gokat, az emberi észt vagy öntehetségeimet 
dicaőitem-e ahelyett, akit egyedül illet di
cséret s dicsőség? Belöltöm-e Istenemmel 
szemben nemcsak az ő tízparancsolata 
közül az elsőt, hanem ama föparancsolatot 
i s : „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes 
szívedből, teljes lelkedbőt és teljes elméd
ből !“ (Vláté ev. 2 2 .37.)

Júl. 14. Teremtöm. 100. zsoltár 3. Milyen 
büszke az ember arra, ha valamit alkothat, 
valamiből valamit csinálhat. Hányszor le
kicsinyít saját munkája mellett Tcremtöjé- 
nek örökéletű alkotásait. Vájjon gondolok-e 
arra, amikor valamely munkámat siker 
koronázza, hogy a siker nem az én érde
mem, hanem az adja, aki engem is terem
tett. Hálás vagyok-e neki, hogy embernek 
teremtett ?! Meghajlok-e az ő teremtő keze 
alatt s oda tartom e elé bűnös szivemet,

hogy újjá teremtse azt, könyörögvén hozzá 
Dáviddal: „Tiszta szívet teremts bennem 
óh Isten és az erős lelket újítsd meg ben
nem.“ (51. zsoltár 12.)

Júl. 15. Megtartóm. Ésaiás 49.15. El
utasította-e valaha édes anya könyörgő 
gyermekét? Sőt inkább mindenkor gondja 
van reája. De még ha az édes anya elfelejt
kezne is gyermekéről, van valaki s ez az 
Isten, aki ígéretet tett, hogy soha rólunk 
el nem feledkezik. Kell-e megtartásom felől 
megnyugtatóbb biztatás, mint mikor felém 
hangzik az Úrnak, megtartó Istenemnek 
szava: „én terólad el nem feledkezem !“ 
Hát én? Vájjon nem feledkezem-e én el 
róla, megtartó Istenemről ? Eszembe jut-e 
az ének’őmesternek, Dávidnak mondása: 
„Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, 
amely elfeledkezik Istenről.“ (9. zsottár 18.)

Júl. 16 Gondviselőm. 37. zsoltár 5. 
Miiyen rendíthetetlen bizodalom csendül ki 
a koronás zsoltáríró szavaiból az isteni 
gondviselés iránt. Vájjon nem gyötröm-e 
én magamat hiábavaló, fölösleges aggodal- 
m iskolásokkal s át tudom-e adni magainat 
az Úrnak? reáhagyom-e egészen az én 
utamat abban a bizonyos meggyőződésben, 
hogy majd ö teljesíti. Gondviselő Istenem 
iránti bizalommat teljesen zendül-e az én 
ajkamon is az ének: „A te irgalmasságod 
van rajtam Istenem. Te jól tudod, jói látod, 
Hogy mi használ nekem. Sorsomat úgy 
intézed, Amint ie akarod; Bölcs a te vég
zeted, Ha áld. ha súj; karod “

Júl. 17. Birám. Ésaiás 6 0 .10. Az én 
Istenem nem kegyetlen, könyörtelen biró, 
ki csak büntetni tud haragjában harmad 
és negyedizigien, hanem kegyelmesen kö
nyörülő biró, ki nem Ítél meg engem bű
neim szerint, hanem javamra számítja 
Egyszülött Fiának értem hozott áldozati 
váitsághalálát. Ha ezt tudom, merek-e még 
bűnt cselekedni? Nem irdit-e az a végtelen 
könyörülő szeretet arra, hogy engedelme
sen, híven betöltsem Istenem parancsait ?! 
A bűnösnek nem azért osztanak kegye met, 
hogy még több és nagyobb bű^t cseleked
jék, hanem, hogy megjavújon. Isteni Birám 
a számomra juttatott kegyelmi időt bűne
imből való megtérésemre ajándékozta ne
kem. lgyekszem-e azt jól felhasználni ?

Júl. 18 Atyám. II. Korinth. 6. is. Istenem, 
mint édes Aiyam, magához von engem. 
1 örvényeivel óvja lábamat botlástól, igéjé
vel kivezet a bűn ösvényének labirintusai
ból ama keskeny hozzávezető u;ra. Szere
tettel, megbocsátó kegyelemmel vár engem, 
tékozló fiát. Akarok-e szakítani a bűnnel ? 
Akarok e visszatérni hozzá az atyai hajlékba 
s magamat megalázva töredelmes gyermeki 
szívvel szólani hozzá: „Atyám, vétkeztem 
az ég ellen és te ollened; és nem vagyok 
immár méltó, hogy a te fiadnak hivattas- 
sam !“ (Lukács ev. 15.2i)

Ju‘. 19. Erős váram. 46 zsoltár 1—12. 
Az elet örökös harc Isten és a Sátán kö
zött. Mindkettőnek katonája az emberi 
lélek. Kinek a katonája vagyok és akarok 
én lenni? Hl a Sátáné, legyőzetvén, halálra 
adatom és kivehetőm a külső sötétségre. 
Ha az Istené, erős snklavároan lesz mene
dékem az ellenséggel szemben s diadalt 
aratván örökélet lesz gyözedehni pálmám, 
a királyok Királyához, az én Istenemhez, 
az én erős váramhoz való hűségem jutalma. 
A két vezér, Isten és a Sátán, engem is 
harcra hív, határoznom kell még ma, me
lyiknek az Oldllára állok._____ Ahaffy Gyula.

Gyújtsunk előfizetőket és adakozzunk 
a „Harangszó“ fenntartására.

1925. július 12
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Harangavatás Celldömölkön.
Emlékezetes ünnepe volt a ceM- 

dőmölki gyülekezetnek június hó 28-án. 
Ekkor adta át magasztos rendelteté
sének az anyagyülekezet hívei által 
vásárolt 561 kilogramm súlyú és a 
filiák által beszerzett 313 kilogramm 
súlyú két harangját Kapi Béla püs
pök. Két hónapig volt távol külön
böző hivatalos utakon az egyházke
rület fáradhatatlan püspöke, de ami
kor arról volt szó, hogy a nagy- 
multu gyülekezet az ő buzdító, lelket 
felemelő szavai kíséretben akarja 
harangját felavatni, gondolkodás nél
kül vállalta még ezt a munkát is. 
Vasárnap reggel fél kilenc órakor 
érkezett meg a püspök a celldömölki 
vasúti állomásra, hol a presbitérium 
élén koltai Vidos Dániel egyházköz
ségi felügyelő üdvözölte, majd pedig 
a katonás sorban felsorakozott vasu- 
tasság tiszteletét tolmácsolta Bárdosi 
Gyula állomásfőnök. Ezután a cser- 
készifjuság, lovas bandérium és nagy
számú közönség kíséretében átvonult 
a kocsisor Nemesdömölkre, ahol a 
tűzoltóság, majd a lelkészlakon Nagy 
Sándor lelkész fogadta ünnepélyesen. 
Még az istentisztelet előtt fogadta a 
püspök a gyülekezeti Leányegylet, a 
helybeli orthodox izr. hitközség, majd 
pedig az istentisztelet után a Nő
egylet küldöttségét. A 10 órakor kez
dődő istentiszteletre zsúfolásig meg
telt az óriási nemesdömölki templom 
nemcsak a helybeliek, hanem a filiák, 
sőt a szomszédos gyülekezetek hívei
vel, akik mindannyian meghatott lé
lekkel, könnyes szemmel hallgatták 
a püspöknek a 107. zsoltár alapján 
tartott gyönyörű harangavató beszé
dét. Ezután a püspök átvette a ha
rangokat evang. egyházuak tulajdo
nába, majd atadva a celldömölki 
gyülekezetnek, felavatta azokat s meg
szólaltatta egymásután az uj haran
gokat, hogy végül egyesülve a ré
gebbi harmadik harang szavával, 
először is az élők kegyeletes háláját 
hirdessék azok iránt, akik életüket 
és vérüket áldozták a csatamezőkön 
miérettünk. A gyülekezet vegyeskará
nak alkalmi koráljával ért véget a 
gyülekezet életében maradandó nyo
mokat hagyó ünnepség.

Délre a püspök és kísérete dr. 
Berzsenyi Jenő nyugalomba vonult 
egyházkertileti felügyelő vendége volt 
Kemenessömjénben, ahonnan a dél
utáni vonattal tért haza Szombathelyre.

Hirdessen a „H arangszó“-ban.

K O R K É P E K .

K a rco la to k  a hétrő l.
Egész Angliában nagy feltűnést 

keltett esetről adtak hírt a napokban 
az angol lapok. A londoni római 
katholikus egyház tartotta meg szo
kásos évi összejövetelét és a» ezt 
követő  b a n ke ttre , mint ez eddig 
is történt, meghívták London első pol
gárát, a lordmayort is. Sir Alfred 
Bower azonban — aki jelenleg e tisz
tet betölti — nemcsak hogy nem je
lent meg a banketten, de elmaradá
sát különös nyilatkozattal okolta meg:

— N em  vehetek rész t — úgy
mond — olyan összejövetelen, ahol 
először a pápát köszöntik fel és csak 
azután a királyt. Ez egyaránt ellen
kezik úgy vallásos, mint hazafias 
meggyőződésemmel.

H E T I  K R Ó N I K A .

A m agyar nemzetgyűlés részleteiben 
is elfogadta a választójogi javaslatot. — 
A beruházási javaslat letárgyalása után a 
Ház három havi szünetre megy. — Károlyi 
Mihály a cseheknek azt az ajánlatot ietíe, 
hogy a cseh kormány egyezzen bele abba, 
hogy Csalóközben uj köztársaságot léte
sítsen. Ez lenne egy hatalmas méretű pro
paganda bázisa, melynek célja Csonka- 
magyarország forrodalmasítása.

Az erdős Kárpátokat a választások 
alkalmával kommunista agitátorok lepték 
meg.

Szerbiában horvát-szerb koalíció 
készül.

A románok újból rágalmakat szórnak 
Magyarországra. Most már a vitézi szék 
intézménye is bántja őket.

Bulgáriában újabb kommunista zavar
gások voltak.

Olaszország eltörli a parlamentáris 
kormányzást.

Németország diplomáciai lépést tesz 
a Moszkvában nalálra ítélt három diák 
miatt. — A Ruhr-vidék kiürítését meg
kezdték.

Anglia felszólította a franciákat adós
ságuk megfizetésére.

Az uj portugál kormány megalakult.
Kína és Anglia között megszakadni 

készül a diplomáciai összeköttetés.
Kaliforniában újabb földrengés voll.
Az amerikai elnök a békerevizió mel

leit foglal állást. — Egyébként Amerika 
szívélyes baráti viszonyt óhajt Németor
szággal.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

A m in den napi életből.
Külföldiek és  optálást elmu

laszto tt volt m agyar állam polgá
rok Magyarországon tartózkodásáról 
kiadott összes eddigi rendeleteket 
részben hatályon kívül helyezte, rész
ben módosította a belügyminisztérium

legújabb rendelete. E rendelet sok 
ijedelemre és zavarra szolgáltatott 
okot. Ugyanis ezren és ezren vannak 
a volt magyar állampolgárok közt is 
olyanok, kik tájékozatlanságból vagy 
feledékenységből az optálást elmu
lasztották, s emiatt most külföldinek 
tekintetnek. De számtalan azok száma 
is, kik mint családfők, gazdák, gyá
rosok, iparosok külföldit tartanak 
szolgálatban, s az uj rendelet labi
rintusában nem ismerik ki magukat. 
Jelent ugyan meg már erre vonatko
zólag több magyarázó füzet, de ezek 
még jobban megzavarták a laikuso
kat. A minisztérium hozzájárulásával 
az országos rendőrtanfolyamok pa
rancsnoksága most magyar és német 
nyelven terjedelmes, teljes gondosság
gal és alapossággal szerkesztett fü
zetet adott ki. Címe: »Külföldieknek 
Magyarországra való beutazására, itt 
tartózkodására, letelepedésére, hono
sításra és az optálást elmulasztottak 
visszahocosítására vonatkozó összes 
jogszabályok magyarázata.« A terje
delmes füzet mind a hatóságoknak, 
mind a nagyközönségnek teljes tájé
kozást nyújt. Az érdekelteket sok iz
galomtól, lótás futástól, felesleges 
költségektől és fáradságtól kíméli 
meg. A füzethez kérvényminta is van 
azok számára, kik külföldieket tarta
nak alkalmazásban. Ajánljuk mind
azoknak, akiket illet. A füzet ára
25.000 korona. Ez összeg beküldése 
ellenében az Országos rendórszak- 
tanfolyamok parancsnoksága (IX., 
Üllői ut 47/49. Mária Terézia lak
tanya) bérmentve küldi meg a füze
tet, amely különben az összes rendőr
őrszobákon megszerezhető.

H A R A N G S Z Ó .

Szenth. u. 5. vasárnapon.
Ev. Luk. 5 . i~ u .

Íme, aki Krisztus parancsára meg nem 
fárad a munkában, mellette rendületlenül 
kitart, munkakörét végül is teljes siker ko
ronázza.

Béró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő az elmúlt hónapban Berlinben és 
Drezdában a protestantizmus vezetőegyé
niségeinél tiszteletét tette.

Lelkészavatás. Kapi Béla püspök az 
elmúlt vasárnap lelkésszé avatta Szombat
helyen Bélák János végzett theologust, akit 
a püspök segedlelkészi minőségben Vésére 
disponált.

Törvényszéki ülés. A dunántúli egy- 
házkerüleli törvényszék július 14-én több 
fegyelmi ügyben ülést tart Szombathelyen.

Az édesanya emlékére. Dr. Thebusz 
Béla budapesti orvos édesanyja emlékére 
300 ezer koronát a Harangszó fenntartá-
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sára, 500 ezer korosát pedig Theologus- 
Otthonra adományozott.

Egyházmegyei felügyelő a H arang
szóért. Dr. László Kálmán a vasi közép 
egyházmegye felügyelője a kőszegi egyház- 
megyei közgyűlés alkalmából a közgvűiési 
kiküldötteknek különösen meleg figyelmébe 
ajánlotta a Harangszót.

Esperes beiktatás. A győri egyház
megye folyó évi közgyűlését ünnepi keretek 
között Győrött tartotta Péter-Pál napján. 
Ez alkalommal iktatták be az esp.resi 
tisztségébe Németh Károly esperest, aki 
rendkívül tartalmas székfoglalóval fog
lalta el terhes tisztét. Beszédében többek 
között a következőket mondotta: „Ha ke
vés megértéssel találkozik a lelkész, a ta
nító, a gondnok, oka az, hogy munkájában 
nincsen segítő társa. Az egyháziakkal civa
kodó gyülekezetek azok, ahol vagy az egy
háziak nem tesznek semmit, vagy a gyüle
kezet nem tesz semmit; vagy pedig sem 
az egyháziak, sem a gyülekezet nem tesz
nek semmit. . .  Fő tehát az, hogy vala
mennyien, kicsinytől fogva a nagyig, úgy 
érezzük magunkat, mint Istennek safarai és 
munkálkodjunk amíg nappal van. Pál apos
tol azt mondta, hogy mindenre van ereje 
a Krisztusban, aki őt megerősíti.“

A közgyűlést megelőzőleg gyámintézeti 
istentisztelet volt, amelyen Győrffy Béla 
felpéci lelkész tartotta az egyházi beszédet 
Gál. 6, 9. 10. alapján. A közgyűlés Pálmai 
Lajos tb esperes és Mihály István egyház- 
községi felügyelő elnöklésével vette kezde
tét; jegyzőnek megválasztatott Ihász László 
kisbaboti lelkész. Megállapítást nyert, hogy 
a Pálmai Lajos lemondásával megüresedett 
esperesi tisztségre a gyülekezetek Németh 
Károly lébényi lelkészt választották meg, 
akit dr. Dukavits Vilmos győri felügyelő 
vezetésével küldöttség hivott meg a köz
gyűlésbe. Az új esperest Pálmai Lajos 
iktatta be hivatalába; az iktatás ünnepies
ségét a győri gyülekezeti énekkar és Pálmai 
Bözsi szólóéneke növelték; Pálmai Bözsi 
Fodor Kálmán győri karnagy szerzeményét 
(Miatyánk) énekelte áhítatot keltő szépség
gel. Az esperesi székfoglaló után az espe
rest a lelkészek élén Hörényi Lajos győr- 
szemerei lelkész, a felügyelők nevében 
Csemez István kormányfőtanácsos, a tanítók 
nevében Kiss Lajos győrújfalui igazgató, 
tanítóegyesületi elnök üdvözölték. Az espe
resi jelentés meghallgatása után a közgyűlés 
sajnálattal vette tudomásul hegyeshalmi dr. 
Fischer Gyula egyházmegyei felügyelőnek 
lemondását, érdemei elismeréséül őt tb. 
felügyelővé választotta, elrendeltk a válasz
tást. Pénztárosnak Kovács Zsigmond tár
nokréti lelkész, ellenőrnek Nagy László 
bezii lelkész választattak. A számvevőszék, 
a különböző bizottságok és egyletek jelen
tésének meghallgatása után a közgyűlés 
egy órakor ért véget.

Találkozó 46 év után. Az eperjesi ősi 
evangélikus kollégiumban 46 evvel ez
előtt leérettségizett tanulótársak Péter és 
Pál napján összegyűltek a délutáni órák
ban a Deák-téri evangélikus templomban. 
Megjelentek: Ambrus Sándor volt békés
megyei főispán, dr. Pap József, a buda
pesti ügyvédi kamara elnöke, Fekete László 
nyug. tábornok, Frank Géza jószágigazgató 
a gróf Nádasdy-féle uradalomban, Nemes 
Károly evangélikus főesperes, Hartmann 
Elek fővárosi ügyvéd, dr. Gottlieb Her
mann nyugalmazott orvos-ezredes. A volt 
tanárok közül éleiben van még Ludmann 
Ottó kollégiumi igazgató, aki szintén fel
kereste régi tanítványait.

Mlkollk Kálmán kitüntetése. Mikoük 
Kálmán pesti polgári leányiskolái igazgató
tanárt, tanári működésének ötvenedik év
fordulója alkalmából a kormányzó Signum 
Laudis jelvénnyel tüntette ki

Egyházkerületi közgyűlés. A tiszai 
egyházkerület folyó évi közgyűlését július 
16. és 17-én tartja.

A pesti ev. m agyar egyház Veres 
Pálné leánynevelő Intézetének értesítője 
az 1924/25. tanévrő|. Szerk. dr. Böhm 
Dezső. Vannak elméleti és gyakorlati tan
folyamai. Óraadó tanárainak száma 18. 
A tanulók száma 177, ebből 57 ev., 51 
ref., 54 r. kath. és 13 izr. Az internálus 
vezetője Szluika Ella. Magas színvonalú 
estélyeiről gyakrabban megemlékeztünk. 
Az intézet egy igazgatótanács vezetése 
alatt áll, amelynek elnöke Raffay püspök. 
Az értesítő közli dr. Szelényi Ödön tanár 
klasszikus szépségű emlékbeszédét Jókai 
Mórról. Boldog szüle, ki ez intézetben 
járathatja leánygyermekét.

Nagygeresden június hó 21-én avatta 
fel Kapi Béla püspök magasztos ünnepség 
keretében a gyülekezet két új harangját, 
melyek közül az egyik, 307 kg. súlyút a 
hívek áldozatkészsége, a másik, 155 kg. 
súlyút pedig dr. Mesterházy Ernő egyház
kerületi felügyelő ajándékozta a gyüleke
zetnek Istenben boldogult jó szülei emlé
kére. isten áldása nyugodjék meg a példás 
áldozatkészségen.

Magyar istentiszteletek bevezetése.
Balassagyarmati levelezőnk írja : június hó 
21-én igen fontos kérdésben döntött az 
itteni evang. egyház rendes évi közgyűlése. 
Miután a múlt évi számadásokat felülvizs
gálta, szőnyegre kerüit az eddigi istentisz
teleti rend megváltoztatásának s ezzel 
kapcsolatban a magyar istentiszteletek be
vezetésének kérdése. Az eddig fennálló 
gyakorlat szerint hetenként felváltva tartat
tak a magyar és tót istentiszteletek, de a 
tótajkú hívők már annyira megmagyarosod- 
tak, hogy időszerűvé vált annak kimondása, 
hogy a balassagyarmati evang. templomban 
innentől minden vasárnap magyar legyen 
az istentisztelet s méltányosságból az idő
sebb tótajkú egyháztagok részére maradjon 
meg évente néhány istentisztelet, főképen 
a nagy ünnepek alkalmából. A mozgalom 
megszervezésében és keresztülvitelében 
nagy része van Sztranyavszky Géza egy
házfelügyelőnek, aki már 32 esztendő óta 
atl az egyház élén, továbbá Sztranyavszky 
Sándor főispán egyh. másodfelügyelönek, 
aki lelkes egyházszeretetével hathatósan 
munkálkodott közre a kérdés sikeres meg
oldásán. A közgyűlésen a templomot zsú
folásig megtöltő hívek a határozat kimon
dása után elénekelték az „Isten áldd meg 
a magyart. . . "  Ugyanezen közgyűlés ki
mondotta azt is, hogy az eddigi békéscsabai 
énekeskönyvk helyeit bevezeti gyülekezeti 
használatra a dunántúli énekeskönyvet. — 
A használatból kivont békéscsabai énekes
könyv példányai olcsó áron szerezhetők be 
a balassagyarmati evang. lelkészi hivatal 
révén, ahová az érdeklődök forduljanak 
tájékozásért.

Kegyeletes em lékezés. Czegléd váro
sának kepviselőtestülete a minap tartott 
közgyűlésében dr. Szlávik Mátyás egyik 
nyílt levelére, fájdalom, igen korán elhunyt 
eperjesi jeles jogtanár kollégájának és ki
váló magánjogi írónak nevéről egyik na
gyobb uccáját dr. Raffay Ferenc uccának 
nevezte el. E szép peidat jeleseik emléke
zetére más városok is követhetnék.

A Bpesti Iparosképző Prot. Egylet 
választm. jelentése hu tükörképe annak 
a lelkes és eredményes szociális munkás
ságnak, amelyet abban, mint titkár, Szuc- 
hovszky Gy. főv vallástanár kifejt. Bevétele 
volt 103, kiadása 96, maradványa 6, tiszta 
vagyona 96 millió kor. Van zene-, rajz- és 
ipari tanfolyama. Téli előadásairól gyak
rabban megemlékeztünk.

Szarvasról. Értesülésünk szerint ev. 
főgimnáziuma 21 Vili. oszt. tanulója közül 
5 jeles eredménnyel telte le az érettségi 
vizsgálatot. Ugyancsak az ottani tanítónő- 
képzőintézetben az V. évfolyam 9 növen
déke közül 6 jelesen képesíttetett. Az érett
ségin Kovács Andor békési esperes, a 
képesítőn Kellő Gusztáv szarvasi lelkész 
elnökölt. A tanügyi kormányt mindkét he
lyen dr. Szlávik Mátyás képviselte.

Vönöckön áldoztak: Nagy Ernő ha
rangra 100, ifj. tőke Sándorné oltárra 10, 
Egyetemi tanulók részére 292, Riczinger 
Sándorné oltárra 30, Nagy Jánosné 25, 
36 iskolás növendék 303, Ifj. egyesület 
sajtóra 50, Németh Lajosné orgonára 20, 
konfirm. növendékek 25 en jóték. célokra 
és pedig harangra 285, orgonára 385, ol
tárra 95. emlékkőre 10, összesen 735 ezer 
K-t adtak.

A kemenesaljai ev. egyházmegye 
lelkészegyesülete Czeiidömölkön június 
17-én tartotta rendes tavaszi értekezletét. 
A gyűlés megnyitása előtt Varga Gyula 
esperes keeyeletes szavakkal emlékezett 
meg ez évben elhunyt Gyurátz Ferenc 
nyug. püspökről, akit nem a püspöki mél
tóság tett naggyá, hanem az, hogy benne 
az igazi lelkipásztor ragyogó jelleme dom
borodik ki, aki egy személyben volt lelki 
vezér, hazáfi és emberbarát. Az egyesület 
tagjai néma felállásukkal adtak kifejezést 
annak a tiszteletnek, amit a nagy főpásztor 
iránt halála után is éreznek. Azután az espe
res az emlékezés viiága mellett az egyesületet 
a csöngei gyülekezet elköltözött nagytehet- 
ségű lelkésze Hutter Zsigmond alakja elé 
állította, akivel nemcsak gyülekezete lett 
szegényebb, de szegényebb lett az egyház
megye s a lelkészegyesület is, amelynek 
évtizedeken keresztül buzgó, munkás tagja 
volt. Még egy kedves halottra gondolt az 
egyesület: az esperes felejthetlen hitves- 
társára s az emlékezés alatt könnyező 
esperest megható módon ölelte körül az 
egyesület osztatlan részvéte, szeretete. Ezen 
emlékezésekkel kapcsolatban az egyesület 
elhatározta, hogy ezentúl minden elhunyt 
tagjának életrajzát valamely egyesületi tag 
által megirattatja s ebből kifolyólag meg
bízza Molitorisz János, ostffyasszonyfai 
lelkészt, Hutter Zsigmond, volt csöngei 
lelkész életrajzának megírásával. A tárgy- 
sorozat folyamán az egyesület látva azt a 
nagy veszedelmet, amely a reverzálisadá- 
sokból egyházunkra háramlik, egy egyház
fegyelmi szabályrendelettervezetet fogadott 
el a reverzáiist adó egyháztagok ellen. Szabó 
István kemenesmagasi-i lelkész értékes 
munkát olvasott fel ezen a címen; Meg
térés, amelyért az egyesület hálás köszö
netét és elismerését nyilvánította. Javaslatot 
terjeszt fel az egyesület az egyhazkerületi 
lelkészegyesülethez aziránt, hogy az egye
temes lelkészi nyugdijintézeti illetékek leg
alább is a békebeli értékösszegig felemel
tessenek. Miután az egyesületi pénztáros 
és könyvtáros jelentéseit meghallgatja, elnök 
az ülést bezárja, az egyesület tagjai pedig 
az Urnák szent asztalához járulnak.

Kemenesmagasiban a harangalapra ado
mányoztak : Molnár István m. felügyelő és
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neje 500.000 K-t, Böröndy József egyház
tanácsos és neje 150 kgr. rozsot gyermekei 
László és Erzsébet konf. emlékére. Gyer
tyákat ajándékoztak: özv. Papp Imréné 
leánya: Ida konfirm. emlékére 9 szál és 
özv. Rajki Sándorné leánya: Jolán konfirm. 
emlékére 18 szál csillárgyertyát.

Gindlicsaládon június hó 28-án tartot
ták Luther Márton házasságának 400 éves 
emlékünnepét, melynek vendégszónoka Fá
bián Imre sárszentlőrínci lelkész volt, aki 
mesteri kézzel rajzolta meg Luther lelki 
tusáját, melyet át kellett élnie, mielőtt e 
nagyszerű reformátort tettét véghez vitte 
volna. Dr. Zsigmondné kedves közvetlen
séggel vázolta Luther harmonikus családi 
életét. Csizsák János és Weil Jánosné sza
valtak, ügyesen és mély átérzéssel. Az ün
nepélyt Fuchs János s. lelkész megnyitója 
vezette be 8 imája zárta le. A női énekkar 
magyarul és németül énekelt. A hallgatóság 
lelkiekben gazdagon megáldva távozott.

Hősök emléke. Bakonybánk község 
hősi halottainak emlékművet emelt, s azt 
kegyeletes ünnepség keretében avatták fel, 
mely alkalommal az ünnepi beszédet Molnár 
Gyula lelkész tartotta.

Vasi leventék ünnepe. Szombathelyen 
a vasi leventék sportversenyt rendeztek, 
amely ünnepi istentisztelettel vette kezde
tét. Az evangélikus egyház részéről a szent 
beszédet Magassy Sándor segédlelkész 
tartotta. A bajnokságot a csánigi levente
csapat nyerte el 23 ponttal.

Visszahelyezés. Scherer József egy- 
házkerüieti segédlelkészt, aki 3 hónapon 
keresztül a súri gyülekezetét adminisztrálta, 
Kapi Béla püspök újból visszahelyezte 
Szombathelyre.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
Németország. Luther házasságának 

400 éves évfordulója alkalmából felvető
dött az a kérdés, vájjon van-e Luthernek 
egyenes leszármazottja ? Sok utánjárással 
megállapítást nyert, hogy férfiágon az utolsó 
Lutner, aki a nagy reformátornak egyenes 
leszármazottja volt, 1759 ben halt meg. 
Vannak ugyan Luthernek még ma is, de 
ezek oldalági rokonok, Luther testvérétől 
vagy nagybátyjától leszármazottak. De 
leányágon nagyon sok leszármazottja van, 
számuk százakra megy. Egy Sartorius nevű 
hannoveri lelkész, ki maga is leányági 
egyenes leszármazott, most állítja össze a 
családfát. Az is tervbe van véve, hogy az 
összes Luther-leszármazottak Erfurtban 
még ez évben nagy családi összejövetelt 
rendeznek.

A német parlament a törvényjavaslatok 
előkészítésére kiküldött bizottsága most 
olyan javaslatot fogadott el, mely szerint 
18 éven aluli ifjúságnak nyilvános mulat
ságok és kiállítások látogatása tiltva van. 
E törvény be nem tartása esetén a rende
zők engedélyét megvonják.

A radiúállomások Németországban igen 
szaporodnak. Újabban 37.000 uj hallgató 
jelentkezett. Magában Berlinben naponkint 
640 hallgató jelentkezik. Megemlítésre méltó, 
hogy minden vasárnap reggel van evangé
likus istentisztelet, amely a rádi utján szól 
a hallgatókhoz.

Az angol evangélikus misszió föem- 
bere, dr. John Mott, Berlinben járt és érint
kezést keresett a német misszió emberei
vel az együttműködés újbóli felvevése cél
jából. Érdekes, hogy 1927-re általános 
missziói világkonferenciát terveznek Jeru
zsálembe.

Kína. Kínában rettenetes éhínség van. 
A múlt esztendőben a nagy birodalom 
egyes részein borzasztó szárazság volt, 
más részein pedig irtóztató esőzések. Mind
két elemi csapás meghiúsította a termést. 
Hozzájárul a folytonos forradalmi állapot, 
hogy senki sem biztos vagyoni állapotában 
és végül a rablóvilág elterjedése, amely 
sem emberéletet, sem vagyont nem kímél. 
Chili tartományban a szülők gyermekeiket 
adják el, hogy kenyérhez jussanak, ezrekre 
menő főldbérlök nem tudják bérleteiket 
megfizetni, kénytelenek kivándorolni. Való
ságos népvándorlás van. Az emberek né
hány rongyba takarva vánszorogtak a múlt 
télen az utakon. Százan meg százan fagy
tak meg, vesztek éhen vagy áldozatai let
tek a folyton terjedő betegségeknek. Kwei- 
chu tartományból jelentik, hogy ott az utak 
tele vannak emberi tetemekkel. A falu népe 
megette már a fák leveleit, sok helyütt 
emberhúst esznek. A missziói állomások 
sokat szenvednek. Éhezők és rablók tá
madják őket, mert azt hiszik, hogy az 
rópaiak jól el vannak látva. A nemzetközi 
segítőakció mindent megtesz, amit tehet, 
de ilyen nagy nyomor ellen nincs elég 
eszköze.

C S A L Ä D I  É R T E S Í T Ő .

Esküvő. Algőver Andor bpesti vallás- 
tanar múlt hó 27-én vezette oltárhoz Bétsy 
Margit főv. zenetanárnőt a Luther-Otthon 
kápolnájában. Az esketési beszédet volt 
eperjesi tanára, számos barátja és tisztelői 
jelenlétében dr. Szlávik Mátyás tartotta.

Június 27-én esküdött örök hűséget 
Daher Béla Csincsik Margitnak, Csmcsik 
András salgótarjáni presbiter leányának. 
Az esküvői szertartást Tátrai Károly lelkész 
végezte Szegedről.

Ú J D O N S Á G O K .
A Magyar Nemzeti Szövetség Szarva

son. A Magyar Nemzeti Szövetség szarvasi 
járási köre hangversennyel egybekötött 
hazafias ünnepélyt tartott. Bernolák Nándor 
volt miniszter szép beszéd keretében tett 
javaslatot arra nézve, hogy Szarvas közön
sége csatlakozzék a trianoni békeszerződés 
revizioja érdekében megindult mozgalom
hoz. E beszédre Bartos Pál ev. lelkész 
válaszolt és a határozati javaslatot Szarvas 
közönsége viharos lelkesedéssel magáévá 
tette.

A sopronmegyei tanítóegyesület köz
gyűlése. A sopronmegyei tanítóegyesület 
bkerlán Gyula einöklésevel Sopronoan tar
totta évi közgyűlését a vármegyeházán a 
megyei és városi tanítóság teljes részvéte
lével. Megállapíiást nyert, hogy Sopronban 
és Sopron varmegyeben legkevesebb az 
analfabéta.

Szaporodnak a takarékbetétek. Az
általános pénztelenség ellenére a pénzinté
zeti betétek összege és a postatakarék
pénztárnál elhelyezett takarék- és folyó
számlák álladéka emelkedik.

A Faluszövetség Cegléden ta rtja  
századik kiállítását. A Faluszövetség 
jubiláns jelleggel biró századik kiállítását 
Cegléden rendezi.

Széttéptek a sertések egy fiút. Az 
egyik szegedi tanyán borzalmas szerencsét
lenség történt. Balta György gazdálkodó 
távol járt tanyájától és az udvaron magára-

hagyva játszadozott Botlik László 9 éves 
béresgyerek. A sertésólból eddig ki nem 
derült okokból a sertések kiszabadultak, 
rávetették magukat a védtelen gyermekre 
és teljesen széjjeltépték

A Kúria kim ondotta a balesetbizto
sítások kötelező valorizálását. Mint 
ismeretes, a Kúria három évvel ezelőtt 
kimondta, hogy a baleset folytán megítélt 
járadék számszerű összege a sérüli szemé
lyén kívül eső, a gazdasági viszonyokban 
beálló ama körülmény alapján is felemel
hető, vagy leszállítható, ha a marasztalás
ban megítélt pénznem összege lényegesen 
megváltozott. Ez a döntvény lényegében a 
balesetbiztosítások valorizálását jelenti.

Egy gazdag miniszterelnök. Michal- 
son volt miniszterelnök, akinek nevéhez 
fűződik Svédország és Norvégia elválasz
tása, meghalt. Michalson egész vagyonát, 
melyet tízmillióra becsülnek, az államra 
hagyta, hogv ebből a tudományos kutatá
sokat segítsék elő.

Egy kassai őrült leány katolikus 
püspöknek m ondja magát. A városban 
nagy feltűnést keltett egy fiatal leány, aki 
zavarosan viselkedett és uton-utfélen azt 
hirdette, hogy ő az elhunyt kassai püspök 
utódja A rendőrség megállapította, hogy 
a különösen viselkedő leány már hosszabb 
idő óta vallási tébolyban szenved.

Kilenc em bert megölt egy őrült. 
Rómából jelentik: Messina mellett, egyik 
faluban egy őrült kilenc embert megölt és 
négyet megsebesített, ntig végre egyik ro
kona megölte.

Közepes term és Oroszországban. Az
orosz statisztikai hivatal jelentése szerint 
az idei terméskilátások jó közejaesnek te
kinthetők. Az idei aratást 3560 millió púdra 
becsülik.

Kiemelik az elsülyedt „Viribus Uni- 
tis“ csatahajót. A királyi olasz tengerészeti 
minisztérium a pólai kikötőben elsülyedt 
Viribus Unitis volt osztrák-magyar csatahajó 
kiemelésével, illetve anyagának értékesíté
sével egy magánvállalatot bízott meg.

Új északsarki expedíció. Uj észak
sarki expedíció indult u'nak. Az expedíció 
célja, hogy felkeresse azt az ismeretlen 
vidéket, amely a Spitzbergák és a Ferenc 
József-föld között fekszik.

Amerikában több az autó, m int a 
telefon. Az Egyesült-Államokban 17,740.236 
automobil fut, pontosan ennyi azoknak a 
kocsiknak a száma, amelyek napról-napra 
állandóan forgalomban vannak. A felszerelt 
és használatban lévő telefonkészülékek szá
ma ezzel szemben csak 15,369454. 1924-ben
19.000 halálos automobilbaleset volt, na
ponta 52-en halnak meg autóbaleset követ
keztében és 5600-an sebesülnek meg.

Pópának csapo tt fel a csendőr. Új- 
dobrudzsában Jón Munteanu őrmester jóval 
harangozás előtt kizavartatta csendőreivel 
a falusiakat esőt kérő körmenetre Künt a 
mezőn a 300 főnyi tömeget körbe állította 
maga körül, elénekelte a Miatyánkot, el
mondotta a Hiszekegyet, azután csendőrei
vel beszedette a néptől azokat a bizonyos 
bárányokat és a pénzt, minthogy ő papos- 
kodott, tehát neki jár az ajándék is.

Magyar Lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folytatódik. Az egyik Tutsek Anna 
“Jázminvirág“, a másik J. Colomb „Évi 
néni“. E regényeken kívül mulattató, tanul
ságos és érdekes olvasmányok, szebbnél 
szebb képek egész kincsesházát találja meg 
az olvasó a lapban. Előfizetési ára negyed
évre 30.000 korona. Minden előfizető, aki
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50.000 koronával fizet elő V« évre, a Magyar 
Lányokon kívül három kiváló szép kiállítású 
ifjúsági regényt kap. Mutatványszámot kívá
natra ingven küld a kiadóhivatal Budapest,
VI., Andrássy-ut 16.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj ldők-nek 27. számában 
veszi kezdetét Beczássy Judit új, érdekes 
regénye: A bestia, és folytatódik Csathó 
Kálmán regénye Közli a lap azonkívül az 
Uj Idők új, 100 milliós sorsjátékának ter
vezetét, Falu Tamás, Bónyi Adorján és 
Pásztor József elbeszéléseit, Rákosi Jenő, 
Schöpflin Aladár és Pozsonyi László cik
keit, Endrödi Béla versét, számos művészi 
és időszerű képet és a lap rendkívül nép
szerű rovatait, a szerkesztői üzeneteket és 
a szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára 
negyedévre 80.000 korona. Mutatványszá
mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal 
Budapest VL. Andrássy-út 16.

Az Én Újságom képes gyermeklap. 
Barátja, tanítója, szórakoztatója a magyar 
gyermekvilágnak. Szövegben, képben, gaz
dag tartatommal jelenik meg, havonta há
romszor. Alapította Pósa Lajos. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhiva
tal: Budapest. VI., Andrássy-ut 16.

A NEMZET júliusi száma. A Nemzet 
júliusi számában a magyar irodalmi nagy
ságok legszebb és legújabb alkoiásait közli 
le. Gárdonyi Géza hagyatékból megveite 
„A Nemzet“ a halhatatlan és legnagyobb 
magyar Írónak „A hídon“ című remekét, 
amely nagy feltűnést keltett irodalmi kö
rökben. Ugyancsak egyik legszebb irodalmi 
alkotását engedte át Herczeg Ferenc „A 
Nemzetinek „A kalóz“ című eiDeszeléset, 
amelyhez hasonló müvet alig találunk a 
magyar irodalomban. Gróf Zichy Janos 
„A magyar szó“ című dolgozata, ennek a 
kiváló, hagy államférfiunak legszebb mun
kája. Sorra következnek a legnagyobb ma
gyar irodalmi tehetségek leggondosabb és 
legújabb munkáik.

„A Nemzet“ az irodalmi eseményeken 
kívül gyönyörű, szebbnél- szebb iliuszlráci- 
ókbal es ismeretterjesztő cikkekkel gazda
gította tartalmát.

„A NEMZET“ előfizetési ára 1 évre
600.000 kor. Előfizetéseket a kiadóhivatal
hoz Vili., Szentkirályi u 23. sz. aia kell 
intézni. Kő Tisztviselők 20°/o engedményben 
részesülnek. „A Nemzet“ kapható az összes 
pályaudvarokon és az elárusító bódékban.

Zaíhíób uüirkefZiA éa klatió: C/li'OTT fiÉZA

H*írkeí«t(5táss: NÉHKTH KiUiOLY. 
Kézís-zíokní e te t ídu n k  yíbs:-.».

37 éves fővárosi magántisztviselő vidéki 
városban, esetleg falun bármely irodában 
állást vállal. Cím megtudható a kiadóhiva
talban. 4 -5

Két főiskolai hallgató, vagy gimná- 
zista tanuló teljes ellátással lakást 
kaphat ősszel tanító özvegyénél Budán.

Cím a szerkesztőségben 4—6

TANULÓNAK felveszek egy szolid, 
jólnevelt evang. fiút, lehet esetleg 
teljesen árva fiú is, vas-, rezbutor 
és sodrony-ágybetétkószítö műhelyem
ben, Ernst János Győr, Wennesz J. 
ut 55. 5—10

K i tud róla»4?
Fiam, Szakács Imre 18. honvéd 

orosz fogoly legutolsó cím e: Priston 
Kanaiaka Kontóra No. 5. Nyehara- 
sowa-Archangelsk. Utoljára 1917 ben 
írt. Ha valaki tud fiamról, szívesked
jék értesítést küldeni.

Szakács János
Nagysitke (Vas m.)

P á ly á za t.
A győri evangélikus egyházközség pá

lyázatot hirdet egy tanítói és egy tan ító 
női állásra. Kötelesség: az iskolaszék ál
tal kijelölt osztály, vagy egyesített osztá
lyok vezetése, az egyházi munkában való 
részvétel, a tanítónál a kántor esetleges 
helyettesítése. Javadalom : a törvényes fi
zetés, megfelelő lakás, illetőleg lakbér. — 
A pályázatot a szükséges okmányokkal 
július 25-ig kell beküldeni az ev. lélkészi 
hivatalhoz, Győr. 2—2

Walter magántanfoíyam
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 51. 

Előkészít középiskolai összevont ma
gánvizsgákra, érettségire, vidékieket 
is. Tisztviselőknek nagy kedvezmény.

11—10

Szeretném 14 éves, a polgári is
kola IV. osztályát most végzett fia
mat a nyári szünidőre levegőváltozás 
céljából a Dunántúlnak lehetőleg er
dős helyére cserébe adni. A cserét 
úgy gondolom, hogy a szünidő egyik 
hónapjában a dunántúli fiú lenne ná
lunk, míg a másik hónapot fiam töl
tené a Dunántúlon. Orosháza egész
séges vidék, van fürdője, parkja, a 
Gyopáros gyógyfürdő 3 kilométerre 
kellemes kiránduló hely. Információt 
bármelyik itteni ev. lelkész ur adhat. 
Címem: Özv. Lichtenstein Lajosné 
Orosháza, Vásárhelyi ucca. 2—3

A hegyfalui evang. kántortanítói á l
lásra  pályázat hirdettetik. Javadalom: 
szazaiéiban megállapított heiyi járandóság 
és államsegély. 2 szobás lasás (konyha, 
kamara, gazdasági épületek), kert es közel 
500 Dől kerialjai telek természetben. Kö
telessége díjlevél szerint. Kommün alatti 
magatartás szabályszerűen igazolandó. — 
Kellően felszerelt kérvények — megjelenés
től számított 10 nap határidőig — az evang. 
leikészi hivatal címére küldendők: Urai- 
ujfalu (Vas m.) l —l

Janszky István miíszÖYÖ
Csorna. 7—12

Ajánlja saját készítésű damasztáruit, ú. m.: 
abrosz, szalvéta, törülkőzőkendőit, da- 
m aszt-grádlit. Azonkívül len- és kender
vásznait kizárólag jó minőségben. - ------
----------- A lapíttatott 1892-ben. ----------

Mátis Sándor
érc- és fakoporsó rak tá ra  
—  B e l e d ,  Fő u tca. —

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

temetkezési cikkekben. 45

Felsőiskolai tanulókat a jövő tan
évre teljes ellátásba fogad intelligens 
evangélikus család. —  K o v á c s n é ,  
Páterfi Sándor ucca 36 , I. em. 40, 
Budapest. 2 —6

M o s t  j e l e n t  m e g !
Dr. Victor J á n o s:

Csendes vizek mellett.
Naponkénti elmélkedések bihliaolvasó 
emberek számára. Ára 28.000 K.
Megrendelhető a Szövéinek kiadóvál
lalatnál Budapest, VII., Hársfa-ucca 

59/b. 2—5

íSWjP“ Aki tiszteli Gyurátz Ferenc 
emlékét, megrendeli a „Harangszó 
Könyvtár“ : „Örökzöld koszorú Gyu
rátz Ferenc sírján“ cimü füzetét. 
Ára 3000 korona. Megrendelhető a 
„Harangszó“ szerkesztő-kiadóhivata
lában Szentgotthárd (Vas m.)

»Evangélikus, 22 éves vizsgázott 
soffőr, leikészi ajánlás mellett, állást 
keres Cím a kiadóban. 3 —3

Evang. kertészt keresek. — Cim: 
Leikészi hivatal Tárnokréti, posta 
Markotabödöge. 2—4

Szolid kivitelű j
VAS-, RÉZ- ÉS  FA BÚTOROK, 
S O D R O N Y  Á G Y B E T É T E K  j

beszerezhetők a gyártónál J

Ernst dános Győr, j
Arany lános utca 18. T e le fo n  732. j
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82. j

Lószerszámok kaphatók  m in
den  kivitelben, úgyszintén  jav í
tá so k a t elfogad

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

Nyomatott Wellisch Béla villamUzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
i  DnnáDtüll Lumer-Szövetséfl. .
i s  Országos Luther-Szövet- 

•éf hivatalon lapja.

Kéairatok, előfizetős! dijak 
éa reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhlvatal&nak 

flaentgotthárdra (Va«rra.> 
küldendők. 

Klútizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

én tanító.
H«oleieDlk minden vasárnap.

9

T ied  U ra m  az igazság , 
m ié n k  p e d ig  o rcá n k  p ir u lá s a .

SzarkesaM-kladóhiratal:
SZENTOOTTHÁRD.

Vasvármegye.
A „HAKAKUKZO-

előfiietésl ára : a harmadik 
negyedévre 18.000 korona. 
Caoportoa küld. 15.000 K. 
Letkei-SiSvetégl tagoknak 

10°/«-oa kedvezmény. 
Amerikába égési árra 2 
dollár ; az utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K.

A .Harangéit)* terjeszti- 
•ára befolyt adományokból 
•aórrányban lakó híreink

nek lngyenpáldányokal 
küldünk.

Az élet u tján ...
I r ta : Dr. Schlitt Gyula.

Egy szép őszi napon volt; ép 
alkonyodott. A nap mégegyszer 
visszanézett a csendes világra s 
csókot hintett az áhítatban merengő 
tájakra, azután eltűnt.

Én csodálattal néztem a napnak 
megható búcsúját, úgy láttam, 
mintha könnyezne s éreztem, hogy 
a szeretetnek örökké vándorló 
szolgája a nap is mi értünk, én 
értem rója végnélküli éveken át 
égi útjait. Eszembe jutott az Is ten ; 
körülöttem imádkozott az egész 
természet. A kis virág fejlehajtva 
állt s illata szállt — szállt felfelé; 
háláját vitte Istenhez, a távolban 
egy madárkának esti éneke csicser- 
gett, az is imádkozott, összekulcsol
tam kezemet s én is imádkoztam. 
Az Istennek lelke borult reám s 
elmélyedtem az ő dolgaiba.

Körülöttem az elmúlásnak ha
lálba rohanó lelke zsongott s ben
nem egy más, szebb életnek diadal
zengése zúgott. Éreztem az Isten 
közellétét; a megbékültség lelkét 
lehelte a tájra s ez, mint az örök
kévalóságnak egy kis kertje mo
solygott reám. Nem zavarta benső
met semmi bűnös hajlam, erőtlen 
voltam csak rosszra gondolni is, 
csak egy érzés, csak egy vágy töl
tötte be egész valóm at: a nagy Is
tent szeretni, szeretni nagyon.; e 
vágy egybefolyt a táj imádkozó 
hangulatával s én boldogan álltam 
ott, életemben talán először. Ilyen 
akarok maradni, mindig ilyen bol
dog, mint m ost; ez a vágy akarattá 
edződik bennem s ez akaratnak 
jövő cselekvéseim irányítójává kell 
lennie. '

Ily1 gondolatokkal mentem vissza 
a hétköznapi éleibe. A legelső em

ber, kivel találkozom, egy fuvaros, 
ki a megrekedt szekerével bajlódik 
az utón. Rettentő káromkodás kö
zött végzi munkáját. Minden egyes 
szava egy-egy villámsujtás erejé
vel hat rám. Odamegyek hozzá, 
megszólítom kedvesen, melegen; 
az evangéliumon keresztül az Is
tenre mutatok, a Krisztus szelíd
ségére. Nem szól egy szót sem, 
csak rám dobja két szemét s én 
megborzadtam. Láttam, ez ember
ből kiveszett az ember; a hitnél
küliség meztelen, természetes vad
sága meredt belőle rám s én tud
tam, ez az ember még nem talál
kozott az Istennel. Tovább men
tem, de lelkem már nem volt oly 
derűs.

S szembe jön velem egy nagy 
haragosom. Már régóta nem be
széltem vele. Odamegyek hozzá, 
kezemet nyújtom néki s mosolyogva 
megszólítom: „Bocsáss meg, én is 
megbocsátok“. De ő meg sem áll, 
kicsinylőleg vet rám egy pillantást 
s csak annyit m ond: bolond; mint
ha egy malomkő nehezedett volna 
szívemre, a könnyem is kicsordult. 
S én tud tam : az én haragosom sem 
beszélgetett még az Istennel. To
vább mentem, lelkem mindinkább 
elszomorodott s már nem voltam 
oly boldog.

S előttem áll egy jó ismerős, 
*egy hideg szívű ember, nem ismer 
senkit, csak önönmagát. Nincs hite, 
nincs szeretete. A megtestesült ri
deg könyörtelenség. Köszöntőm: 
Jó napot adjon Isten!

Az ördög adja, volt a válasz. 
Odább mentem, szívem szomorúbbá 
lett s boldogtalanabbá az én lelkem.

Az ördög adja. Egyszerre láttam 
a homályban. Megértettem, miért 
is oly boldogtalan a nép. Miért ta
lálja meg oly nehezen Istenét? 
Mert tényleg az ördög, a sátán

adja néki a napot, vagyis az élet
irányt; a sátánnal áll összekötte
tésben. Ennek hódol, ennek áldoz. 
A sátánnak szavára hallgat s ez 
siet irányítólag beleszólni az em
berek gondolkodásába. Szava pedig 
vonz, hisz a földi gyönyörök me
zeire v isz; az ember szeme elé pe
dig fátyolt akaszt mosolyogva, hí
zelegve, ne lássa a gyönyörnek 
szomorú következményeit. S az 
ember hisz, hisz a sátánnak, míg 
az Isten iránti hitet resteli; s az 
Isten meghal számára, de vele a 
boldogság, reménység is. Közös 
sírjuk felett a sátán tombol, csitít- 
gatja, altatgatja a lelkiismeretet, 
némuljon el az is örökre.

Ezt az alvó Istent felébreszteni 
az emberek szívében s ezt az Istent 
szembeállítani az emberrel, hogy 
lássák hatalmát, nagy szeretetét, 
legyen legfőbb célunk az élet utján.

Püspöki egyházlátogatás 
Somogybán. 3)

Június 13-án délelőtt a vései tö r 
téneti múltú tem plom  falai kOxt c sen 
dül fel Kapi püspök lelkeket rázó  
prédikációja.

»É rszázados múlt em léke, —  ú gy
m ond —  öleli körül lelkem et. Látom , 
hogyan terem ti m eg Isten ezen a fö l
dön ezt a gyü lek ezetei; hogyan v e 
zeti azokat a régi vend családokat 
ide, erre a helyre és hogy m iként 
gyűlt fel a lelkekben az örök k évaló
ság  utáni vágy. Nem  elégíti ki az  
ősöket a föld szeretete.*

Majd reám utat beszédében a p ü s
pök a jelenre. Ezek a szavak sz ivet-  
rázók és  b első  átalakulásra késztető  
szavak. Senki sem  élhet m eg a m últ 
em lékéből. Az élet olyan, hogy m in 
denkinek m agának kell m agáért éln i.

Nem  tehetségen, akaraton m úlik a H aran g szó  tám ogatása.
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Aki csupán őseiből, azok nevéből, 
nagyságából, reája hagyott vagyoná- 
ból akar élni, annak lelke elveszti 
himporát, koldussá sorvad és az sze
gényen érkezik sírjához. Az ősók fénye 
csak ideig-őráig vonhat valami glória- 
félét az ember homlokára, de kevés 
ideig tart és csak kevés ember fölött 
fénysugárzik.

A jelenből kell élnie, az őrök Je
lenből annak, akinek lelke nem akar 
a föld iszapjával bemocskolódni; 
evangéliomi anyaszentegyházunk fák
lyavilágánál kell járni az intézménye- 
zett és a lelki vakságtól már alig-alig 
felismerhető családi, társadalmi és 
nemzeti bűnök nyomasztó sötétjében.

A püspök beszédét néma csend 
követte. Beszéltek az egyéni és csa
ládi lelkiismeretek.

Még aznap a Vésétól 16 km.-re 
fekvő Szőkedencset látogatta meg a 
lángbuzgalmu egyházi vezér, hintvén 
itt az Igazság magvait a telkekbe.

A késő éjjeli órákban csak Marton- 
pusztán, Halmos uraság vendégsze
rető házában hajtotta pihenőre fejét 
a püspök és kísérete. Másnap pedig 
ujult erővel és rugékony lélekkel kö
zeledett a püspök Kaposvár felé. Már 
az az éjszakai kocsi felborulás is fe
ledve volt, mely a kíséret egyik tag
ját érte.

Kaposvár. A vasúti állomáson tör
tént hivatalos fogadtatások egymás
utánját feledtette a kis templom öle
lésre tárult két ajtó-karja. Takács 
Béla lelkész egyházi beszéde az élet
gondok és aggodalmak húrjait pen-

A harang szava.
írta: Szombath Ernő.

Vasárnap délután volt.
A nap szép tavaszias sugarakat lövelt 

a falura s a nép apraja-nagyja csapatosan 
tódult ki a falu alatt elhúzódó csalitba. 
Az ifjúság a gyepes térségen játszadozott, 
az idősebbek a fák s bokrok árnyában 
diskurálgattak a régmúlt időkről s a mos
tani napok keserveiről.

Vadas János kitilt a háza előtti kis 
kertbe. Rágyújtott a pipájára, de nyomban 
le is tette. Valahogy nem ízlett az most. 
Olyan kesernyés ize volt. Hát csak ült ott 
szótlan s nézegette az uccán járókelőket

Közben kinyílt az uccai kis ajtó s azon 
a gazda János fia lépett ki. Deli, szép ter
metű, sudaras egy legény volt. Az apa 
büszkesége, az anya szemefénye 1 Mert 
csak ez az egy fiuk volt. Erre nézett a 
a nyolcvan hold föld s a cserépzsindelyes 
keresztépület, Igaz, János gazdának három 
fia volt, de kettő elesett. A János fiú is 
nem egyszer megsebesült, de az Isten mégis 
szerencsésen hazavezérelte. Áldották is az 
Isten jóságát, kegyességét naponta a szü
lök ! Ha úgy esténként lefeküdtek, csendes 
nyugalmat kívántak az idegenben porladó

gette. És amíg beszédét hallgattam, 
úgy éreztem, hogy az aggodalmak 
kettős tükörképet mutatnak. Egyfelől 
kirajzoljak az életderültség tönkretevő 
hatalmát, másfelől pedig megsejtetik 
az emberrel az Isten jellemet formáló 
láthatatlan kezét, mely az aggodal
makkal a kiforrás felé hajt minden 
emberi életet. Benne az örök otthon, 
hívogató szava zeng, mely folyton 
haza hív. Eszembe jutott Rückert 
mondása: »Minden emberi lélekben 
egy kép függ: valamivé lenni; amíg 
az ember nem olyan, mint ez a kép, 
az aggodalmaktól soh’ sincs békes
sége.«

Utána Kap* püspök lépett az oltár 
elé. Szinte le lehetett olvasni minden 
arcról, hogy a lelkek most keresik az 
aggodalmak és életküzdelmek meg
oldását. A kereső lelkek találkoztak. 
A megoldás benne rezgett a püspök 
egy legördülő könnycseppjében. Vi 
szonzása volt ez annak a szeretetnek, 
mely a kaposvári gyülekezetből a 
püspök felé szállott. A püspök arról 
a szeretetről tett könnyes boldogság
gal bizonyságot, melyben elcsende
sednek az ellentétek harcai és meg
oldódnak az élet rejtelmes, fájó kér
dései. Aki ezt a szeretetet egyszer is 
átélte, azt sem égben, sem földön 
semmi el nem szakíthatja örökkévaló 
hazájától; az másnak látja az élet- 
gondot, mint puszta, nyers tönkre
tevő emberfeletti erőnek; az bátran 
áll az anyaszentegyház bástyafokán 
és mégsem zúdítja alá a harag és 
gyűlölet nyilait a más hitbeli meg- 
gyöződéstiekre; az meghallja ebben

két gyermeknek s hálát rebegett ajkuk a 
Mindenhatónak, hogy ez az egy megmaradt, 
ki öreg napjaik vigasztalója, gyámoítója 
lesz. Mert igazi istenfélő nép volt a Vadas 
családja. Nagy gazdagsága mellett is alá
zatos, szerény volt a gazda, mert nemcsak 
hitte, de érezte is, hogy ő csak egy porszem 
a hatalmas Isten kezében, kinek hasztalan 
minden munkája, ha azon nem nyugszik 
az Isten áldása. S a gazdának méltó párja 
volt a felesége. A szegények pártfogója, az 
elesettek gyámolítója volt a szelidlelkü 
asszony. S ahol a szülők ily példával jár
nak elől, ott a gyermek nem lehet más, 
legfeljebb talán még jobb — idővel! S 
János legény méltó gyermeke volt a jámbor, 
istenfélő szülőknek.

János, ahogy kitépett az ajtón, odafor
dult az, apjához.

— Édes apám, kimegyek egy kicsit a 
csalitba. Etetésre idehaza leszek.

János gazda helyeslőleg bólintott.
— Jól van fiam. Eredj. Erezd magad jól.
— Köszönöm édes apám. Isten vele.
— Isten áldjon fiam I
János gazda elmerengve nézett a deli 

fiú után. Merengéséből a felesége rezzen- 
tette fel.

Hogy vagy János a fejeddel?
János gazda ránézett a feleségére.

a szeretetben a világegyetem Ámen
jét és meglátja tündöklő messzeség
ben a történelem végső célját.

Az istentisztelet után Ittzés Zsig- 
mond Vili o. tanuló, dr. Ittzés Zsig- 
mond egyhm. felügyelő fia üdvözölte 
meleg hangon a püspököt a diák- 
szövetség nevében. A püspök honi
kon csókolta a tisztalelkü ifjút. Az 
üdvözlések a városházán folytatódtak, 
ahol megjelentek: a polgármester, a 
varmegye főjegyzője, a helyi refor
mátus testvéregyház lelkésze és kül
döttsége, dr. Herzog főrabbi, Hor
váth ezredes a katonai helyőrség kép
viseletében, a törvényszék kiküldöttei, 
Tankovich János nemzetgyűlési kép
viselő, az Alsódunántúli Mezőgazda
sági Kamara kiküldöttje, dr. Szabó 
Béla kir. tanfelügyelő, dr. Pongrátz 
Kálmán reálgimnáziumi igazgató, Tóth 
Zoltán keresk iskolai tanár; a siket
némák intézetének igazgatója stb. stb. 
Minden üdvözlő beszédre a püspök 
külön-külön válaszolt.

A püspök tiszteletére előkelő társas
ebéd volt, amelyen részt vett a város 
szine-java. A fehér asztal felett el
hangzott felkőszőntök valóságos kul- 
turünneppé avattak a délutáni órákat. 
A r. kath apát, dr. Herzog főrabbi 
felköszöntője után az elhangzott két 
lélekbemarkoló beszéd gondolatait 
Kapi püspök koronázza meg a saját 
lelkének gondolataival. A legmaga
sabb és legszebb kultúra ott van, ahol 
a legmagasabb és legtisztább élet 
nyitja a maga örökkévaló virágten
gerét. Az igazi kultúra életet jelent 
és pedig az Istenben folyó életet.. .

— Csak olyan egyformán Julis. Nehéz, 
zavart. Azért is ültem ide ki a napra, a 
meleg talán jót tesz majd.

Az asszony leült melléje a padra.
— És a szíved ?
— Az is c?ak olyan egyformán van. 

De majd csak elmúlik. S este talán már 
majd nyugodtan fogok aludni. Hová ké
szülsz ?

— A temetőbe akartam kimenni. De 
hogy nem érzed jobban magad, hát nem 
megyek. Inkább majd máskor.

Á gazda a tenyerébe vette az asszony 
kezét s megsimogatta.

— Csak eredj Juiis, ne aggódj, hisz 
nincs komoly ßajom. Mire megjössz, rend
ben leszek. De Jánosnak ne szólj semmit. 
Minek aggályoskodjék ő is ?

Az asszony fe'kelt s menni készült.
— No, most már megvárom a tiszte

lendő urat Látom, ide tart.
S csakugyan. A lelkész odajött a kerí

téshez.
— Jó napot, János gazda.
— Adjon Isten. Kerüljön beljebb tiszte

lendő úr 1
— Köszönöm |ános gazda. Most nem, 

mert sietek. A családom már előre ment. 
A temetőbe mentek. S én sietek utánuk. 
Csak azért jöttem ide, mert láttam itt ülni,
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»Igazat ítélek a főrabbi urnák, ami
kor azt méltóztatott mondani, hogy 
Ámós próféta látnoki szavai maguk
ban hordozzák a mai ember élet
tragédiáját is. Az Úr beszéde utáni 
szomjúság és éhség olyan egyedül- 
való hatalommá lesz az ember felett, 
hogy feltétlenül le kell vele számol
nia. Jól ismerem Ámós próféta köny
vének 8 ik fejezetét, melyből idézni 
tetszett Azt mondja itt a próféta: 
»Vándorolni fognak tengertől teDge 
rig és északtól napkeletig. Futkosnak, 
hogy keressék az Urnák beszédét. 
De nem találják meg.« Jönnek-men- 
nek, riadtan futnak-rohannak, két
ségbeesés ül ki arcukra, ajkuk pedig 
rémesen kiáltja: Az Úr beszédét akar
juk !. . .  Az Úr beszédét akarjuk I — 
És ott van a tragikus szó: »De nem 
találják meg!« Ebben a tragikumban 
válik világossá, bogy az embernek 
az (ír beszéde mindent jelent. Itt van 
az ember legnagyobb élettragédiája: 
A lélek tragédiája, az igazi kultúra 
őrök elveszítése

Vájjon kinek mondja el a próféta 
ezt a megrázó tragédiát ? — Hiszem, 
hogy a mai embernek is ! Abban a 
rettenetes képben széthullott hazán
kat, roeghasogatott nemzetünket lá
tom ; társadalmi osztályainkat, me
lyeken a bűn, önzés, erotika, vallás- 
talanság, avagy félvallásosságba öl
tözött felekezetieskedés orgiáiik s a- 
melyen a lélek örökkévaló tüze alig- 
alig pislákol már — De Ámós pró
féta könyvének utolsó fejezetében, a
11-ik versben kiragyog az emberi 
lélek tragédiájának egyetlen feloldása,

s meg akartam kérdezni, miért nem vott 
délelőtt a templomban s délután a gj ülé
sen? Hiszen maga nem szokott egyikről 
sem elmaradni.

— Igaza van tisztelendő uram. Nem 
szoktam elmaradni Szeretek az Isten há
zába járni, mert jól tudom, hogy nemcsak 
a testnek van táplálékra szüksége, hanem 
a léleknek is. S most, hogy nagy a munka
idő, idehaza kevés jut a léleknek, hát annál 
inkább szükséges a vasárnap a lélek szá
mára. De ma igazán nem tudtam elmenni 
sem oda, sem a gyűlésre.

— Hát mi történt? Csak nem valami 
szerencsétlenség ?

Most az asszony szólt bele a diskurzusba.
— Nem, nem történt s adja Isten, hogy 

ne is történjék. De hát az éjjel nagyon 
rosszul volt az uram a fejével, meg a szí
vevei. A feje nagyon fajt s a szive meg 
oly nehéz volt Egész éjjel nem tudtunk 
nyugodni

A leikész részvéttel nézett a gazdára.
— Majd jobban lesz János gazda. Csak 

bízzék az Istenben. S most már jobban 
érzi magát ?
, — Kissé. Remélem, holnapra semmi 
bajom nem lesz.

— Adja Isten, János gazda. De most 
már sietek.

Toronyavatási ének.
Dallama: Vizeidnél ó Babilon . . .

Jó Istenünk, Téged áldunk 
E ránk virradt nagy napért. 
Hozzád száll hálafohászunk 
Égi nagy irgalmadért.
Szívünk előtted kitárjuk,
Zengő szóval úgy háláljuk 
Velünk közlött jóságod.
Hogy tornyunk felépíthettük, 
Templomunk feldíszíthettük,
Légy érte tőlünk áldott.

E templom szent örökségünk, 
Valljuk mindnyájan hittel. 
Atyáink hagyták minékünk,
Hogy szeressük egy szívvel.
Mi pedig ősi szent hévvel,
Igaz hitünk ihletével 
Építettük uj tornyát.
Hadd hirdesse mindeneknek,
Késői nemzedékeknek 
Hitünknek diadalmát.

Tornyunk, Atyánk, soká álljon 
Minden vészben, viharban!
Rá te hűséged vigyázzon 
Ö örök Változatlan!
Legyen ez a torony nekünk 
Az égre mutató jelünk,
Oda vonva szent hitünk, 
intsen, hogy fölfelé nézzünk, 
Minden jót tőled reméljünk 
Égi Atyánk, Istenünk!

MAGÓCS KÁROLY.

— nem ugyan emberi erő, hanem 
isteni kegyelem által. Ebben a i I-ik 
versben az örök, igazi kultúra köze-

— Várjon még tisztelendő úr. Mondja 
még meg azt, miről volt szó a gyűlésen ?

— A gyűlésen ? A harangokról. Azt 
kellene szereznünk Da szegény az eklézsia. 
A termés is rossz volt. Nem bírunk egy
szerre kettőt venni. Hát csak a kisebbiket 
vesszük meg. Úgy határoztuk. Pedig — 
Istenem — da szerettem volna, ha a har
madik, az öreg harang is meglenne s egy
szerre szólalhatnának meg az Isten dicső
ségére.

János gazda felállt s odament a lelkész
hez s kezet nyújtott.

— Ha Isten is úgy akarja, meglesz 
tisztelendő uram a harmadik harang isi 
Aratás után felszenteljük mind a kettőt 
egyszerre Majd rajta leszünk s Isten se- 
gíiségével meg is lesz!

— A lelkész melegen rázta meg a feléje 
nyújtott kezet.

— A jó Isten is megáldja biztató sza
vaiért János gazda. Az Isten adjon egyhá
zunknak sok-sok ilyen hitburgó egyház
tagot I

A lelkész tovább ment.
János gazda meg-megfordult, hogy a 

pádhoz lépjen, de hirtelen megszédült, 
elsötétült előtte a világ s hosszában elvá
gódott. Felesége ijedt sikoltással rohant 
hozzá s lerogyott melléje.

ledik felénk: »Azon a napon feleme
lem a Dávid leomlott sátorát és ki
javítom repedezéseit és felemelem 
omladékáit és megépítem azt, mint 
volt hajdanán < Rajtunk is áll ez ! —
Vajha megértenék 1 — -------«

Este vallásos ünnepség volt a re
formátus templomban. Áz ünnepség 
központjában Kapi püspök előadása 
állott, aki is a »Hit fejlődésé<-ről 
tartott isteni ihlettől áthatott beszédet. 
— Az érlelődő, nagy lelki vergődések 
között fejlődő hit ívelését Péter apos
tolban és az ő példájában szemlélte 
a püspök. Ami Péter apostol elhiva- 
tásában megtörtént akkor, milliószor 
megismétlődik ma is. Bárhol álljon 
az ember és akármi legyen, minden 
emberen megnyugszik a hívogató 
krisztusi arc Egyszer minden ember 
hallja, amit Péter is hallott: »Jer és 
kövess engem«. De csak az érti meg 
és csak annál van ennek a krisztusi 
találkozásnak folytatása, akinek lei
kéből felfakad a bizalom érzése. Péter 
először látta, hogy a bénák jártak, 
a süketek hallottak, a sánták elvetet
ték mankójukat, a vakok láttak stb. 
és hite odaszökkent a hitnek alacso
nyabb fokára. . .  Igazi magasságát 
akkor éri el a hit, ha életét kész az 
ember feláldozni hitének tárgyáért. 
Erről a magasságról igen könnyű az 
aláiuhanás. Ott van Peter háromszori 
Krisztus-tagadása! Tehát vigyázni 
kell a hitre, mert ezt is el lehet ve
szíteni.

A kaposvári püspöki egyházláto
gatás hivatalos keretein kívül két 
kedves és megható emléket vittünk

A lelkész a kiáltásra visszanézett s látva, 
hogy baj történt, sietve jött vissza. Odament 
az élettelen emberhez s azonnal látta, hogy 
szélütés érte. Átnyatábolta az embert s az 
asszony segítségével bevitte a szobába. 
Ott lefektették s azonnal orvosért küldtek.

Az orvos konstatálta a bajt. Szélütés 
s félő, hogy szívszélhüdés is érni fogja. 
Csak órákról van már szó.

A hír nagy gyorsasággal futott szét a 
faluban. S általános részvéttel voltak Vadas 
iránt, mert szerette, tisztelte őt mindenki. 
Já os is hazarohant s hangos zokogással 
borult az ágyra.

Már aikonyodott, mikor a beteg meg
mozdult s lassú suttogással a jegyzőt
említette.

A lelkész azonnal intézkedett, hogy érte 
küldjenek. Tudta, hogy végrendelkezni akar 
a beteg.

A jegyző megjött. S Vadas János szag
gatottan mondta el végső akaratát.

— Mindenem legyen az én áldott jólelkű 
felesegemé s egyetlen jó fiamé. Rátok ha
gyom szeretetem s áldásom. Szeressétek 
egymást s féljétek az Urat. Emlékezzetek 
meg két elhunyt fiamról. Tegyetek alapít
ványt az ő nevükre, a szegények, elhagyot
tak részére emeljetek hajlékot.

Aztán révedező tekintete a lelkészre
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magunkkal. Az egyik: a kaposvári 
ev. nóegylet, melynek tagjai az dj- 
testamentomi buzgó női lelkeket idéz
ték szemeink elé. Házról-házra járnak, 
lelkeken zörgetnek: . .  . Jöjj temp
lomba! . . . Tarts velünk 1. . .  Ne 
hagyd el a lelkedet 1 Nézd, mi is 
küzdünk és csalódunk,. . .  de boldo
gok vagyunk, mert hiszünk és sze
retünk 1. . .

Vajha minden gyülekezetünknek 
ilyen nóegylete volna I. . .

A másik kedves emlék pedig dr. 
Ittzés Zsigmond házában töltött estély 
vonzó képe. Imádsággal ültünk asz
talhoz és imádsággal keltünk fel. És 
amint vacsora után végighordoztam 
tekintetemet a somogyi egyházmegye 
eme buzgó felügyelőjének családi 
körén: a zongora mellett ülő leány
kán, a mellette álló testvéreken, az 
éneklő édes apán és édes anyán, 
eszembe jutóit az a sok áldás, mely
ről e család nem is tud, mely száz 
és száz beteg testű és beteg lelkű 
ember titkos gondolataként száll a 
Kegyelem Istenéhez és eszembe jutott 
az Evangéliom szellemétől áthatott 
kér. családi életek legelső példája,: 
Luther Márton családi élete. — Ő 
nemcsak a testek, de a lelkek or
vosa i s !

Dicsőség az Istennek, hogy állít 
ilyen világi papokat is az ő  orszá 
gának munkálásába I

Gyüjtsünk előfizetőket és adakozzunk 
a „Harangszó“ fenntartására.

szállott, aki könnyes szemmel állott az 
ágya mellett.

— S az egyházra mit hagyja!^? mit 
hagyjak ? mi volna jó, mi volna Istennek 
is tetsző?

E pillanatban megcsendült az esti ha
rangszó. Lágyan hullámzott be a hangja 
az ablakon át.

A beteg szeme hirtelen felcsillant.
— Az egyháznak két harangra valót 

hagyok. —
Erőtlen kezével magához vonta a fele

ségét és a fiát.
— Hallottátok édeseim? Ugy-e, meg

teszitek ?
Hangos zokogással borultak azok a 

betegre.
— Meg, édes jó uram! Meg, édes jó 

apám !
A beteg kimerült. Fáradtan hunyta le a 

szemét.
Az orvos intett a jegyzőnek, hogy siessen.
Az meg már készen is volt az Írással.
Odatette a beteg elé. S szerettei támo

gatása mellett egy keresztet rajzolt az irás 
alá. A nevét már nem tudta leírni. Vissza- 
hanyátlőtt a párnákra.

Csend lett a szobában. Csak az esti 
harang szava csengett-bongott lágyan mesz- 
sziről . . .

Majd elhangzott az is. S ekkorra Vadas 
János is elszenderült csendesen az Urban.

HARANQSZÖ.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Kicsodám nékem Jézus Krisztus ?
Júl. 20 Pásztorom. János ev. 1 0 .sz. A 

legtöbb ember számára Jézus csupán esz
ménykép, kit követnünk kell, de élete épen 
mert eszmény, meg nem valósítható. Ve
gyük komolyan Jézust, mint eszményképet, 
vezető Pásztort s akkor csodákat fogunk 
tapasztalni. Pásztorunk a Jézus, Hozzá tar
tozunk, Hű ölébe rejtve, Félni nincs okunk. 
Bárhová vezessen, Csak kövessük őt, Járva 
pusztaságot, Harmatos mezőt. Pásztorunk 
a Jézus, Rája ismerünk, Hogyha tiszta 
hangja Lágyan szól nekünk. Megpirongat 
néha, Édes a szidás. Ö vezessen minket, 
Ö és senki más.

Júl. 21. Királyom. Jelenések 19. ie. Jé
zus nemcsak szelíd vezető Pásztor, hanem 
királyok királya, akit Isten Úrrá tett, min
deneket lábai alá vetvén. (8. zsolt. 7.) Krisz
tus, mint életem Királya, megköveteli tő
lem, hogy gondolataim, érzéseim, akaratom 
és cselekedeteim egyaránt engedelmesked
jenek az ő akaratának. Mint Király, egyed
uralkodó akar lenni lelkemben. Annak trón
ján nem akar osztozni a sátánnal. Övé a 
szívem és az életem, Csak „őt szolgálom 
untalan. Hisz lelkemet csak Ő menté meg, 
Dicső Királyom, Uram!

Júl. 22. Bárány. János ev. 1 . 29. Jézus 
nemcsak uralkodó, hanem szolga is, aki, 
mint Bárány, magán hordozta a világ bű
neit. Tudom-e, hogy egyedül a Bárány út
ján lehetek én is győzedelmes s csakis 
ezen juthatok el az üdvösségre?! Hány 
lépést tettem már a Bárány útján? Tudok 
már szeretni úgy, mint a Bárány szeretett? 
Megtanultam már a Báránytól az alázatos
ságot és az önmegtagadást, a csendesen 
levést, a szenvedést és az engedelmes
séget ? 1

Júl. 23. Megváltóm. I. Timótheus. 2 . 0. 
„Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram, 
Megváltóm, ki engem elvesztett és elkár- 
hozott embert megváltott; a bűnnek, a ha
lálnak és ördögnek hatalmából megszaba
dított ; nem arannyal, sem ezüsttel, hanem 
szent és drága vérével, ártatlan szenvedé
sével és halálával; „hogy egészen az Ö sa
játja legyek és az. Ő országában Ö alatta 
éljek, neki szolgáljak mindenkori igazság
ban, ártatlanságban és boldogságban." 
(Luther) Hajlandó vagy-e megérteni, átérezni 
es hálateljes sí ívvel elfogadni Megváltód
nak eme nagy szeretetét?

Júl. 24. Közbenjáróm. Lukács ev. 13. 
6—9. Krisztus nemcsak múltamtól váltott 
meg, hanem a jelenemmel is törődik. Köz
benjár értem az Atyánál. Nem gondolom-e, 
hogy én sem érdemelnék más ítéletet Isten
től, mint a terméketlen fügefa, hiszen mi 
haszna van Istennek az én életemből ? Nem 
gondolom-e, hogy Isten türelmének, életem 
sok áldásának, eredményének abban van a 
magyarázata, hogy Jézus könyörgött értem ? 
Igénybe veszem-e Jézus felajánlott közben
járását? Imádkozom-e a Jézus nevében?

Júl. 25. Üdvözítőm. Tnus 2 . 11. Jézus 
nemcsak a muitamiól váltott meg, nemcsak 
jelenemben siet segítségemre könyörögvén 
az atyánál érettem, hanem jövendőmet is 
biztosítja az által, hogy megszerzi lelkem 
számára az üdvösséget. Levonom-e az őrök 
élet biztosításából folyó következtetéseket, 
hogy: megtagadván a hitetlenséget és a 
világi kívánságokat, mértékletesen, igazán 
és szentül éljek e jelenvaló világban vár
ván ama boldog reménységet?!

Júl. 26, Istenem. János ev. 1 0 .30. Szá-
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momra Jézus Krisztusban maga Isten je
lentetett ki. Ezt bizonyítja Jézus mondása 
i s : „Én és az atya egy vagyunk.“ Ép úgy 
Istenem Isten az Atya alakjában, mint a 
Fiúéban. Ugyanaz az örökkévaló „valóságos 
Isten“, ki „az Atyától öröktől fogva szüle
tett", volt és leszen mindig. Képe a látha
tatlan Istennek. Benne lakozik az istenség
nek egész teljessége. (Kolosse 1 . 1 5 — 19.) 
Istennek Fia, akit ép úgy tisztelnem kell 
mint az. Atyát, mert „aki nem tiszteli a Fiút, 
nem tiszteli az Atyát, aki elküldte Öt.“ 
(Ján. 5. 33 )  Meghajtom tehát térdemet Jé
zusom előtt, kinek — felmagasztalván őt — 
oly nevet adott Isten, mely minden név 
fölött való. (Filippi 2 . 9.) Abally Gyula.

K O R K É P E K .

K a rco la tok  a h é trő l.
Szinte páratlan szenzáció hire fu 

tott szét a somogymegyei Nagysza
kácsi községből, ahol két kis liba
pásztor leányka a faluvégi hid alatt 
állítólag aranyos oltárt látott, az ol
tárt szentséggel és Szűz Mária jele
nésével. A hírek szerint nagy töme
gek vonultak a csoda helyére s akik 
valóban látták a csodát, a libapász
tor leány és a községi bíró, azok meg- 
némultak. A csoda hire már annyira 
hitelre talált, hogy dr. Rótt Nándor 
veszprémi megyéspiispöktöl bucsujá- 
rási engedélyt kértek Nagyszakácsiba, 
ahova máris ezrével tódul a környék 
népe.

A szenzációs csoda m e sé jé t azon
ban ma már szertefoszlatja Nagy- 
szakácsi község érdemes bírája, Hen- 
csey Lajos, a következő, igen értel
mes levéllel:

Abból a hírből, hogy Nagysza
kácsiban megjelent a Szűz Mária, 
mindössze annyi igaz, hogy két 
libaőrző kis leány a hid körül buj
kálva a szűk hid alatt levő viz 
tükrén fantáziájuk nagyfokú közre
működésével oltári szentséget, feszü
letet, majd Szűz Máriát, Jézus 
Krisztust képzeltek látni. A kis leá
nyok elmesélve az esetet, alkalmas 
hid alá nézegető társakra találtak 
egy pár öregasszony személyében, 
akiknek autöszuggeszciós látomásai 
a szomszédos községekből idegyü- 
lekezökre átterjedve, tömegszuggesz- 
cióvá változtak. A közönség már 
akkora volt, hogy a hiába nézők 
egymás életét komolyan veszélyez
tették. Egymást lökdösték, fárad
ságot és az árokban fekvőknek há
tát nem kímélve, látni akarták a 
csodát. Az elöljáróság ezt látva és 
hogy meggyőzze a tömegeij hogy 
n in c s  s e m m i m á s  a h id  a la tt, 
m in t  bűzös p o cso lya , felsze
dette a hidat. A tömegszuggeszció-
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nak azonban így sem sikerült gá
tat vetni.

Tehetséges hipnotizőrök közre
működésével egyesek még mindig 
vélnek csodát látni és előrelátható
lag addig nincs is szándékukban 
a szétosztás, amíg hatósági kemé
nyebb beavatkozás nem történik.

Az, hogy a kis leány és a köz
ségi bíró megnémultak, légből ka
pott kacsa. A cscndörségnek is min
dig akad okosabb tennivalója, mint 
hogy a hídnál ácsorgókra vigyáz
zon, akiknek szintén többet é rn e  
és b izo n yá ra  Is te n n e k  is  te t-  
szfíbben cse leked n én ek , h a  
ko m o ly  m u n k á h o z  lá tn á n a k  
add ig , a m íg  egy p á r  a g y a -  
lá g yu lt e g y é n  rögeszm éjéből 
k ifo lyó la g  M á riá va l jó s o l
ta tn a k .

Nagyszakácsi, 1925. július 3.
l le n c s e y  L a jo s

községi biró.
Eddig szól a biró levele. Ezenkívül 

jelenthetjük, miután tehát csoda nem 
történi, a közigazgatási hatóságok, a 
főszolgabírói hivatal felszólította a 
plébánosokat, hogy a szószékről ilyen 
értelemben világosítsák fel a hívőket 
és akadályozzák meg a veszélyes 
tolongásokat.

Egyházmegyei közgyűlések.
A fejérkomáromi egyházmegye közgyű

lését június 23—25. napjaiban tartotta 
Oroszlányban Balogh István esperes és 
dr. Händel Béla egyházmegyei felügyelő 
elnöklete alatt. A közgyűlésen megjelent 
dr. lándori Kéler Zoltán a dunáninneni 
egyházkerület felügyelője is, kit lovas ban
dériummal üdvözölt a vendéglátó gyüleke
zet, melynek szószólója Droppa István 
helyi lelkész volt.

A tiszavidéki egyházmegye Dómján Elek 
esperes és dr. Haendel Vilmos egyet, tanár, 
esperességi felügyelő elnöklete alatt június 
26—27-én tartotta közgyűlését Tokajban, 
mely alkalommal dr. Haendel Vilmos fel
ügyelő rendkívül értékes megnyitójában 
komoly elmélkedés alapján párhuzamot 
vont a katholicizmus és a protestantizmus 
lényege között.

f  A budapesti egyházmegye f. évi rendes 
közgyűlését június 30-án tartotta Budapes
ten. A közgyűlésen Broschkó Gusztáv 
Adolf esperes terjedelmes jelentésben szá
molt be az egyházmegye hitéletéről, er
kölcsi és anyagi állapotáról, tanügyéről.

A zalai egyházmegye 1925. július 7-én 
tartott közgyűlésén iktatta be dr. Berzsenyi 
Jenő nyug. kir. járásbiró, keszthelyi lakóst, 
újonnan választott egyházmegyei felügyelőt, 
felügyelői székébe. A beiktatást Fenyves 
Ede esperes végezte. Az ühnepély fényét 
a beiktatott felügyelő tisztelőinek serege 
nagyban emelte.

Fenyves Ede esperes emelkedett szel
lemű beiktató-beszéde után az új felügyelő

letette az esküt s megtartotta .székfoglaló- - 
beszédét, melyből kisugárzott mély hithű
sége és lángoló egyházszeretete. Az új fel
ügyelőt a lelkészt, a tanítói és felügyelői 
kar bizalommal üdvözölte.

Az esperesi jelentés előterjesztése előtt 
az egyházmegyei közgyűlés a kormányzót 
táviratilag üdvözölte.

A közgyűlés Gyurálz Ferenc ny. püspök 
emlékét felállással tisztelte meg.

Az esperesi jelentés kapcsán az akalii 
tanító államsegélyének a megvonásával kap
csolatban az egyházmegyei közgyűlés fel- 
terjesztést intéz a kerülethez, hogy minden 
tanítói államsegély megvonása alkalmával 
fejezze ki a kerület sajnálkozását s azon 
elhatározásának adjon kifejezést, hogy a 
szanálási idő leteltével a megvont állam
segélyek visszaállítására erőteljes akciót 
indít.

Az egyházmegyei közgyűlés a keszthelyi 
s tapolcai fiókegyházak missziói s. lelkész 
tartására vonatkozó kérelmét a kerülethez 
pártolólag felterjeszti.

Az egyházmegyei közgyűlés fájdalommal 
értesült Fenyves Ede esperes lemondási 
szándékáról. A lelkészi, tanítói s felügyelői 
kar versenyezve fejezi ki ragaszkodását a 
távozni készülő esperes iránt, de hiába 
volt minden kérelem, egészség szempon
tokra hivatkozva Fenyves Ede megmaradt 
elhatározása mellett s igy az egyházmegyei 
közgyűlés kénytelen volt az esperes válasz
tást elrendelni.

Elhatározta kötelező érvénnyel, hogy a 
lelkészi s tanítói fizetések valorizáltassanak.
A tanítóság három sérelmét magáévá tette 
és ezek orvoslása ügyében felterjesztést 
intéz a kerülethez. 1. Megismétli a tanítói 
és kántori fizetések elválasztására vonat
kozó követelését oly értelemben, hogy a 
kántori fizetés az államsegélynél számítá
son kivül maradjon. 2. A tanítók család
tagjainak a kedvezményes utazás lehetősége 
biztosíttassák. 3. Minden 30 évig szolgáló 
tanító előtt nyíljon meg a VII-ik fizetési 
osztály.

A gyámintézetre közel két millió folyt 
be. 1,350.000 K a kerület rendelkezésére 
bocsáttatik. Dörgicse, Nagyvázsony, Keszt
hely s Tapolca kap 150—150 ezer koronát, 
a szentgotthárdi kulturiiáz 50 ezer koronát.

A hegyaljai egyházmegye folyó évi 
közgyűlését júl. 8-án Ózdon tartotta meg 
Lichtenstein László egyházmegyei felügyelő 
és Nemes Károly főesperes elnöklete alatt. 
Régen gyűltek össze a közgyűlés tagjai 
ilyen hatalmas számban. Az ózdi szórvá
nyokból álló, 54 községbe szétszórt egyház, 
hívei büszkén néztek a sokfélül összegyűlt 
nyolcvan főnyi seregre; még sem vagyunk 
hát mi oly kevesen! 7-én reggel lelkészi 
úrvacsoraosztás vö t, melyet Turéczy Zoltán 
végzett Lukács 13 .8 —9 alapján felépített 
bűnbánati beszéddel. Utána lelkészértekez
let volt, mely kegyelettel emlékezett meg 
Leskó Béla nyug. sajókazai és Fridrich 
Zsigmond nyug. bajai, volt újcsanálosi 
lelkész életéről és haláláról. Előbbiről Ligeti 
Ede, utóbbiról Weiszer Ernő mondott em
lékbeszédet. — Délután az egyházmegye 
tanítóegyesülete ülésezett. Elnökké válasz
tották Záhony Dezső diósgyőri tanítót. Ezen 
a gyűlésen a gyártelepi iskolák ev. tanítói 
is részt vettek, akik közül Joób Sándor 
értékes felolvasást is tartott a nemzeti 
szellem neveléséről az elemi iskolákban.
A tanítói gyűlés után a gyártelepi iskola 
zene- és kezügyességi iskoláját mutatta be 
Haszuszik Antal igazgató-tani tó. A gyerme
kek előadták a »Vadrózsa“ cimfi gyermek

operát s azután a gyermekek rajz- és 
kézimunka kiállítását tekintette meg az egyik 
csodálkozásból másikba esett vendégsereg. 
— Este 7 órakor gyámintézeti istentiszlelet 
volt, amelyen Vietórisz László diósgyör- 
vasgyári hitoktató lelkész Gál. 6 . s. alapján 
felépített lelkes beszédét gazdag, művészi 
műsor vette körül: az ev. leánykar két 
üde éneke Joób Sándor betanításában, a 
dr. Placskó—Büchert vonósnégyes lehelet
finom Beethoven quartettje, dr. Placskó 
Lajosné és Záhony János ragyogó ének
szólója. A kezdő imát Tóth József alespe- 
res, a befejezőt Ligeti Ede egvházmegyei 
gyámint. elnök mondta Az off. 1,548.000 
K volt. mellyel az egyházmegye gyűjtése 
9,649.193 K lett. — Maga a júl. 8.-i köz
gyűlés örömmel vette tudomásul a gazdag 
esperesi jelentésből az egyházak fejlődő 
hitéletét, elrendelte, hogy a hitoktató lelké
szek és tanítók évenként egy mintatanitáson 
kötelesek részt venni, ajánlja a trianoni 
béke aláírásának napján nemzeti szellemet 
ébresztő ünnepély tartását, az idegen fele- 
kezctüek evang. szertartás szerint való 
megesketését nem tartja eltiltandónak s 
tiltakozik a trianoni határmenti egyházköz
ségek kongruájának a kisebbedés jogcímén 
való leszállítása ellen. A közgyűlés tagjai 
a közebéd végeztével megtekintették a gyá
rat is s elragadtatással nyilatkoztak ózd 
kultúrájáról s szíves vendéglátásáról. Sokak 
számára élmény volt e gyűlés, melyen 
megismerték, hogy az ipari munkásság nem 
az az Istentől elrugaszkodott, emberektől 
elzárkózó, csak szenvedélyeire hallgató 
tömeg, mint amilyennek festik. Meglátták 
értéküket s most még jobban mernek hinni 
Magyarország feltámadásában. Ózdon 21 
éve nem volt egyházmegyei gyűlés. A vi
szontlátás örömének Zorkóczy Samu az 
ózdi egyház lelkes felügyelője, gyári vezér- 
igazgató adott szívből jövő szavakban ki
fejezést a közgyűlésen.

A veszprémi evangélikus egyházmegye 
e hó 9-én tartotta évi rendes közgyűlését 
Pápán. Előtte való este gyámintézeti és 
belmissziói ünnepély volt a templomban, 
amelyen Nagy Kálmán gyámintézeti elnök 
imával, Horváth Sándor lelkész oltári be
széddel, amelyben gyönyörű szavakban 
emlékezett meg bold. Gyurátz Ferencről, 
akinek élete a legszebb gyámintézeti munka 
volt, Kakas József dabronyi lelkész saját 
vallásos költeményeivel, Héring János vesz
prémi lelkész pedig előadással szerepeltek. 
A lelketemelő műsort a gyülekezet vegyes
karának és az úri férfikvartettnek éneke 
egészítette ki. — A másnapi közgyűlésen 
Takács Elek esperes mondott megnyitó- 
beszédet, megemlékezvén az egyházmegye 
két nagy halottjáról: Gyurátz Ferencről és 
Bélák Lajosról, kiknek emlékét jegyzőkönyv
ben örökítették meg. A társelnöki szék betöl
tésére Mihály Sándor rangidősb gyülek. 
felügyelő kéretett fel. Miután dr. Sümegüy 
László újonnan választott tb. jegyző letette 
a hivatali esküt, szept. 1-i terminussal 
elrendeltek a szavazást a megüresedett 
felügyelői állásra. Az esperes nagy gonddal 
megszerkesztett jelentését egyhangúlag tu
domásul vették s annak kapcsán szüksé
gesnek tartották, hogy a gyülekezetekre 
súlyos teherkép nehezedő tanítói nyugdíj- 
járulékokat a kormány vegye revízió ala, 
ha pedig ezt nem tenné, beszedését köz- 
adók módjára végeztesse. Nagy Pál pápai, 
Polgár Mihály kiskamondi, Pintér bandor 
ajkai és Vargha János nemeshanyi tanítókat 
címzetes igazgatóvá történt előléptetésük s 
a pápai ev. nőegyletet 50 éves jubileuma
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alkalmából melegen üdvözölték. Állást fog
laltak a portómenfesség megszüntetése 
ellen, mert a lelkészi hivatalok kénytelenek 
igen sokat levelezni polgári hatósági ügyek
ben is, amelyeknek portóját a gyülekezetek 
jog szerint nem viselhetik. — Á felügyelői 
állás betöltésénél közóhajkép nyilvánult meg 
a bizalom Mihály Sándor személye iránt.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A m in d e n n a p i életből.
Feltalálták a sertések  bélférgcs- 

ségének orvosszerét.
A sertések fertőző betegségei el

leni védekezés alkalmával mindunta
lan felmerült az a gondolat, hogy az 
ellenük való védekezés sokkal hatá
sosabb lenne, ha sdlyt helyeznének 
a sertések ellenálló képességének nö
velésére.

így nagy nehézséget okozott a 
fertőző betegségek elleni küzdelem
ben a sertések körében nagyon elter
jedt bélférgesség, mert ez éppen a 
fejlődő állatok lesoványodását és ez
zel ellenálló képességük nagybani 
csökkenését okozza.

A gyomorban és beleiben lévő 
giliszták a testükből kiválasztott mér
gező anyagok utján táplálkozási za
varokat és a bél falainak a megre- 
pedését okozzák, amelyben, mint min
den gyulladásos nyálkahártyában a 
fertőző betegségek baktériumai kitűnő 
tenyésztalajra találnak.

Ezek szerint a gilisztás sertés sok
kal könnyebben megkaphatja a fer
tőző betegséget, amely legtöbb eset
ben az állat elhullásával végződik.

Ezenkívül, ha a gilisztás sertés 
életben marad is, még jó táplálással 
sem tudják a lesoványodását meg
akadályozni, ami nagy eleségpocsé- 
kolással, tehát pénzbeli veszteséggel 
jár a gazdaságra nézve.

Szakemberek mindent megpróbál
tak a sertések bélgilisztáinak a gyó
gyítására, azonban a legújabb időkig 
minden eredmény nélkül.

Csak újabban sikerült hosszasabb 
mint három évi kísérletezés után egy 
olyan szert előállítani, amely feltét
len biztossággal meggyógyítja a bél
férges sertéseket. A szert, amely 
Kebál néven jött forgalomba, dr. Ma
rek József, az állatorvosi főiskola 
világhírű professzora több ezer ser
tésen kipróbálta és kísérletei bebizo
nyították, hogy az uj gyógyszer a 
gilisztákat feltétlenül kihajtja a ser
tésekből anélkül, hogy az állatok 
szervezetére káros hatással volna.

Hirdessen a „Harangszóu-ban.

H E T I  K R Ó N I K A .

HARANGSZÖ.___

A nemzetgyűlés három hónapi vaká
cióra ment. — Az egységes párt értekezlete 
kimondotta, hogy nem kíván foglalkozni a 
legitimista politikusok körmendi nyilatko
zataival. Vass József helyettes miniszter- 
elnök nyilatkozata szerint: „Szerencsétlen
ségnek tartanám a királykérdés felvetését.“
— Huszár Károly ősszel a párbajőrület 
ellen törvényjavaslatot fog benyújtani.

A prágai képviselőházban Hlinka és 
Juriga páter hívei öntik ki nap-nap után 
keserveiket. Juriga páter nevére ki ne 
emlékeznék. Mint tót nemzetiségi képviselő 
ült a magyar parlamentben és ő volt egyike 
a legtüreimellenebbeknek. Most ha felszólal 
a prágai parlamentben, nem mulasztja el 
soha, hogy párhuzamot ne vonna, a magyar 
és a cseh uralom között. — Húsz János 
máglyahalálának évfordulója alkalmából 
nagy ünnepély volt. — A pápai nuncius 
elhagyta Prágát.

A belgrádi parlamentben legutóbb nagy 
botrányok és veszekedések játszódtak le.

Romániában és Jugoszláviában a szó 
szoros értelmében Ítéletidő volt. A jégvihar 
és folyók áradása mérhetellen károkat 
okozott A vihar falvakat döntött romba, 
embereket vert agyon, sok-sok vetést sem
misített meg teljesen.

Konstantinápolyban az angol követ 
első titkárát agyonlőtték.

A Ruhrvidék kiürítés i folyamaiban van.
— A németek barátságosan válaszolnak a 
francia jegyzékre.

A francia kamarában heves vita volt 
Marokkóról. — Egyébként a franciák kezdik 
belátni, hogy Németország nem bűnös a 
háború előidézésében.

Szovjet-Oroszországban kidolgozták 
az általános védkölelezetiségre vonatkozó 
dekrétumot E szerint az ország területén 
mindenki 21—40 év között védköteles.

A bolsevik! veszedelem ellen alakult 
világszövetség most tette közzé emlékiratát, 
amelyben felhívja a népeket a védekezésre.

Kínában legutóbb osfromzár alá fogták 
az idegeneket.

Scholtz Gusztáv püspök f |
Evangélikus anyaszentegyházun- 

kat újabb gyász érte. Az élet és 
* halál Ura magához szólította Scholtz 
Gusztáv nyugalmazott bányakerü
leti püspököt, volt budai lelkészt 
83 éves korában. Scholtz püspökkel 
ismét az evangéjiomi keresztyén 
anyaszentegyháznak egy olyan 
munkása szállott alá a sírba, aki 
munkás életének minden idejében 
fényes tanúságot tett Pál apostol
lal : „Nekem mind életemben, mind 
halálomban nyereségem a Krisz
tus.“

Scholtz Gusztáv püspök 1842-ben 
Eperjesen született, ugyanitt vé
gezte tanulmányait is, melyet a 
németországi jénai egyetemen feje
zett be. Már lelkészi pályája kez
detén a bányai egyházkerület bi

1925. július 19

zalma az egyházkerületi főjegyzői 
tisztségbe emelte, majd később egy 
évi budapesti esperesi működés 
után 1906-ban püspökké választotta. 
Mint püspök sok-sok bölcsességgel 
kormányozta egyházkerületének ha
jóját. Egyháztársadalmi téren kifej
tett fáradhatatlan buzgóságáért pe
dig a király nemességgel tüntette 
ki „eperjesi“ előnévvel. Püspöki 
működéséről 1918-ban mondott le. 
Azóta csendes visszavonultságban, 
imádkozásban töltötte napjait. Az 
elhunyt nemeslelkű püspökben dr. 
Scholtz Oszkár, lapunknak jeles
tollú munkatársa szerető édesatyját 
gyászolja.

Az elhunyt püspököt a bányai 
egyházkerület a maga halottjának 
tekintette és egyházi és világi ha
tóságoknak óriási részvételével te
mették el július 15-én Budapesten 
a Farkasréti temetőbe.

Legyen az elhunyt püspök em
léke közöttünk áldott.

H A R A N G S Z Ó .

Szenth. u. 6. vasárnapon.
Ev. Máté V. 21- 2a

A hegyi beszédnek fent idézett részében 
a szeretetnek egy jellegzetes próbáját állítja 
lelki szemeink elé Jézus: a jóakarato t, a 
megbékélést. Ezek nélkül istentiszteletünk 
semmis.

Személyi hír. Kapi Béla dunántúli püs
pök a közel múltban néhány napot üdülés 
céljából Balatonalmádiban töltött.

Lelkész értekezlet. A soproni felső 
egyházmegye lelkészi értekezletén, amelyen 
Scholtz Ödön esperes elnökölt, többek kö
zött részt vettek S'ráner Vilmos egyetemi 
dékán, Lauff Gáza vallástanár, Heszler Sá
muel fogházi lelkész és Reichert Gyula ny. 
lelkész Keszthelyről, az elnöklő esperes 
megnyitójában dr. Luther Márton házas
ságának 400 éves évfordulójáról emlékezett 
meg. Pötschacker István soproni lelkész 
előadást tartott „Meg van-e a régi ereje 
most is az evangéliomról szóló igehirde
tésnek?“ A lelkész értekezlet elhatározta, 
hogy a német gyülekezetekben bevezeti a 
szászországi énekeskönyvet, minthogy egy 
újabb magyarországi német énekeskönyv 
kinyomatásához fedezet nincs.

A fehérkomáromi egyházmegye lelkész
értekezletén Droppa Samu oroszlányi lel
kész Istentszteletünk liturgiájáról, Magyar 
Géza száki lelkész a dunántúli egyházker. 
bel missziói munksprogrammról, dr. Csen
gőd,’ Lajos csákvári lelkész Az igazi katho- 
likus egyházról értekezett.

Vitézzé avatás. A kormányzó legutóbb 
a vitézi rend tagjai közé avatta dr. Görgey 
László egyháztanácsost Miskolcról és Tóth 
István volt evangélikus tanítót Rédéről.

Csengey Gusztáv egyházunk igaz büsz
kesége, a magyar költészet egyik legneme
sebb alakja 83 éves korában Misko'con 
meghalt.

Lelkész jelölés. Hutter Zsigmond el
halálozásával üresedésben álló lelkészi ál



1925. július 19 HARANGSZÓ. 239

lásra a csöngei gyülekezet első helyen 
Magassy Sándor helyettes püspöki titkárt 
Szombathelyről, második helyen Hoffmann 
Ernő a dombóvári missziói egyház admi
nisztrátorát jelölte.

Tanító gyűlés. A soproni felső egyház
megye tanítói kara folyó évi rendes köz
gyűlését június 26-án tartotta Sopronban. 
Az egyesületnek jelenleg 27 tagja van. Az 
elnöki tisztet Graf Sámuel töltötte be. A 
gyűlésen előadást Laschober Gusztáv tar
tott A kézimunka ügyességről. Krug Lajos 
tiszteletbeli igazgató a tanítóságnak jelen 
helyzetével foglalkozott.

A fejérkomáromí tanító egyesület össze
jövetelén Szíjj Gyula vérteskethelyi levita- 
tanító mintatanitást tartott az irredentiz
musról.

A veszprémi ev. tanítóegyesület f. évi 
július 8-án Pápán tartotta közgyűlését 
Szutter Dániel elnöklete alatt. A közgyűlés 
hálás kegyelettel emlékezvén meg Gyurátz 
Ferenc püspök és Bélák Lajos egyházme
gyei felügyelő elhunytáról, emlékezel ükét 
jegyzőkönyvében örökítette meg. Foglalko
zott a tanítóegyesület a felszínen levő fon
tos tanügyi kérdésekkel, főképen pedig az 
ifjúsági egyesületeknek a jobb jövőt mun
káló nagy jelentőségével, meghallgatta Ná- 
nik Péter tapolcafői tanítónak nagyon szé
pen megírt dolgozatát a Levente-Egyesület 
működéséről. A közgyűlés Kiss Istvánt, a 
pápai ev. gyülekezet érdemes felügyelőjét, 
a tanítósággal való nemes együttérzéséért 
s ügyeiknek szeretetteljes támogatásáért 
tiszteletbeli elnökévé választotta. Végül a 
közgyűlés összes tagjait a kollégiumban 
Fejes Zsigmond tanárnak remek előadását 
hallgatták végig a drótnélkü i távíróról és 
a rádióról.

Gyurátz Ferenc ucca. Pápa város kép
viselőtestülete legutóbb tartott közgyűlésén 
az elnöklő polgármester meghatott hangon 
parentálta el a város nagy halottját, Gyu
rátz Ferenc püspököt. Az ev. egyháztanács 
benyújtott indítványának egyhangú elfoga
dása mellett a közgyűlés kimondta, hogy 
a Fazekas uccát Gyurátz Ferenc uccának 
nevezi el, így örökítve meg a megboldo
gultnak a varos körül szerzett érdemeit

Evangélikus diákotthon Sopronban. 
A soproni Evangélikus Lyceumi Diákszö
vetség június 30 án tartott Sopronban köz
gyűlést. Ezt megelőzőleg az öreg diakok 
ünnepi istentiszteleten vettek részt, majd a 
gimnázium tornatermében dr. Berecz Ábel 
üdvözölte a lyceumi tanári k3rt, akiknek 
nevében Hollós János igazgató válaszolt. 
A dr. Wrchovszky Károly elnöklete alatt 
megtartott közgyűlésen elhatározták egy 
Sopronban felállítandó evangélikus diák
otthon felállítását.

Vallásos estély. Oroszlányban az egy
házmegyei közgyűlés időzése alkalmából 
rendkívül sikerült vallásos estély volt, 
amelyen a helyi vegyeskar és szavalatok 
közreműködésével Magyar Géza száki lel
kész mélyenszáritó előadást tartott az iskola, 
templom és család hitépítö munkájáról.

Diósgyőr. A kis evangélikus egyház 
tagjai az iskolás gyermekekkel egyetemben 
köze! egy millió koronát gyűjtöttek gyám- 
intézet céljaira. Egyházfivá a gyülekezet 
Handke Lajost választotta meg.

Szentgotthárd. Az egyház július 9-én 
Czipott Géza lelkész és Sokoray Elek pres
biter, helyettes felügyelő elnöklésével újból 
ülést tartott, amelyen egy a hitoktatás és 
egyéb belmissziói munka céljait szolgáló 
tanácsteremnek, illetve kisebbszerü kultur- 
háznak tervrajzát és költségvetését tárgyalta.

A közgyűlés nagy örömmel vette tudomá
sul, hogy az alapköletételi ünnepségen az 
ünnepi beszéd tartását Scholtz«Ödön espe
res, gyámintézeti elnök készséggel vállalta. 
A missziói egyház benső örömmel várja 
Scholtz Ödön gyámintézeti elnök beígért 
látogatását. — A lelkész bejelentette, hogy 
az egyháznak nagynevű jóltevője, néhai 
Desits Gyu'áné, még 1918-ban kelt vég
rendeletében a gyülekezetről is megemlé
kezett. Egyházfenntartási célra végrendele- 
tileg 3000 koronát hagyományozott:

Lelkésztneghivás. A székesfehérvári 
gyülekezet Gáncs Aladár lelkész lemondása 
folytán megüresedett lelkészi állásra Irányi 
Kamit budapesti vallástanárt hívta meg.

A nemescsói Hangya-szövetkezet a 
nemescsói ev. gyülekezet harangalapjára 
1 millió koronát adományozott. Ez a szíves 
adomány is bizonyara serkenteni fogja a 
a híveket a további áldozatra, hogy minél 
előbb új harang pótolja a háború idején 
elvitt harangot. Május hónapban avatta fel 
a lelkész a gyülekezet ősi templomában 
e helyezett, vörösmárványból készült, új 
keresztelőmedencét, amely a nőegylet buz- 
góságát és a hívek áldozatkészségét bizo
nyítja.

Gyámintézeti istentisztelet. A fejér- 
komaromi egyházmegye gyámintézeti gyű
lése alkalmával az istentiszteletet dr. Csen- 
gődv Lajos csákvári lelkész tartotta.

Zalaszentgróton Horváth Róza 20 ezer 
K-t, 4 olt. és 18 csillár-gyertyát, Kertész 
Lajos Budapestről 10 ezer, Barátit Lajos 
50 ezer, özv. Schneider Jánosné 60 ezer 
K-t adományoztak a zalaszentgróti temp
lom javára.

„Lelkipásztor“ július—augusztusi szá
mában rendkívül tartalmas beszédét hozza: 
Kemény Lajos, Schöck Gyula, Lamnek Vil
mos, Botyánszky |ános, Gaudy László, 
Mágócs Károly és Vértesi Zoltán lelkészek
nek. A Lelkipásztor szerkesztője Vértesi 
Zoltán magyarbólyi lelkész, társszerkesztője 
Kemény Lajos budapesti lelkész.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.
Németország. A keresztyén mozgalom 

mindég nagyobb mérveket Ölt. A teljesen 
szocíáiisztikus Szászorrzágban most ejtet
ték meg az iskolák mellé beosztott szü ők 
tanácsának a választását. A szociálisták és 
kommunisták közösen irtóztaló propagandát 
fejtettek ki, csakhogy az iskolát teljesen az 
ő kezükbe kaparintsák s mégis a féktelen 
izgatás dacára 426 vallástalan szülői taná
csossal szemben 556 keresztyén szülői taná
csost választott a nép.

A vasárnap megünneplésének mélyítését 
célozza egy másik keresztyén mozgalom. 
Potsdam népe nagy szótöbbséggel elfoga
dott oly felhívást, mely a gyárosokhoz és 
minden munkaadóhoz intézendő, hogy a 
vasárnapi munka minden téren megszün
tessék és egy másik az egy'etek vezetősé
geihez tartózkodnának összejöveteleik, mu
latságaik és kirándulásaik vasárnapra való 
megállapításától.

Finom érzékre vall a német népnél az 
a mozgalom is, mely határozottan ellenzi 
az erkölcsi hibákat tárgyaló bírósági eljárá
soknak az újságokban való nyilvánosságra 
hozását, különösen pedig akkor, ha fiatal
korúak bűnözéséről van szó.

Miután sikerült az egyházi énekes köny
vekből az értéktelen énekeket kiküszöbölni 
és csak az értékeseket megtartani, most 
azon vannak a németek, hogy az eredeti 
dallamokat is énekeljék mindenütt a gyü

lekezetek és véget vessenek egyes kántorok 
vagy zeneileg nem elég magas fokon álló 
gyülekezetek kilengéseinek.

A német egyesületi élet legvirágzóbb 
hónapja a június. E hónapban 1—4-ig volt 
a német iskola kongresszus Stuttgarban,
2—4 az ev. szociális kongresszus Halléban, 
2—5 a református szövetség Duisburgban, 
2—5 a pünkösdi konferencia Halberstadt- 
ban, 2—8 a német leányok szövetségének 
évi gyűlése Brémában, 4—7 a ház és is
kola szövetsége Magdeburgban, 6 —8 Hän
del ünnepély Lipcsében, 9—26 az ifjú lel
készek összejövetele Elmauban, 27—28 az 
ev. munkások szövetsége Halléban és 27 
—30 az evangélikus szövetség (Ev. Bund) 
főülése Königsbergen.

Svédország. A stockholmi világkonfe
rencia képe kezd lassankint kibontakozni. 
A számok impozánsak. Miután az az elv, 
hogy 100 ezer evangélikus lélekre egy kép
viselő számi'assék, az északamerikai pro
testantizmus 199 képviselőt küldhet, lévén 
ott 74 és fél mi lió protestáns és pedig 22 
és fél miliői methodista, több mint 21 mil
lió babtista, majdnem tiz millió presbiteri- 
ánus és 7 millió lutheránus; az európai 
kontinensre 175 képviselő esik, mert Né
metországban van 40 millió, Svédország
ban 5 millió 7 tized, Hollandiában több 
mint 3 és fél millió, ugyanannyi Magyar- 
országban is, Finnországban 3 millió 300 
ezer és Dániában 3,200.000 protestáns. A 
többi európai országban a protestánsok 
száma egy millión alól marad. A brit pro
testantizmusra esik 108 képviselő, mert ez 
majdnem 40 millió lélek.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Eljegyzés. Polster Gyula s. lelkész Hi
dasról eljegyezte Coriáry Margitkát Sop
ronból.

U J D O N S Á OOK.
Csillag Teréz tem etése. Óriási rész

véttel temették el Bpeslen Csillag Terézt, 
a Nemzeti Színház előcsarnokából. A Nem
zeti Színház zenekarának gyászindulója után 
Kirchknopf Gusztáv evangélikus lelkész 
mondott magasszárnyalású beszédet a ko
porsónál.

Sopron új plébánosa. Meleg ünnepség 
közben iktattak be Sopron új plébánosát, 
Papp Kálmán kanonokot. Az új plébános 
magyar és német nyelvű ünnepi beszédében 
Ígéretet tett, hogy a felekezetek békéjének 
ápolását fogja szolgálni a hívek lelki életé
nek gondozása mellett.

Amikor a lovat mentik ki előbb a 
vizből s csak azután a gazdát. Kemenes- 
högyésznél szekerével a Marczal folyócs
kába fordult Horváth József gazda, aki 
Nagy nevű társával borvásárlásra indult. 
A két borvásárló kissé felöntött a garatra 
és Nagy útközben el is aludt a szekérkas
ban. Nagy arra ébredt álmából, hogy a 
folyóvíz sodorja. Gyorsan kievickélt s akkor 
látta, hogy Horváth is a szekérrel együtt 
a vizbe esett. A megijedt ember először a 
lovakat igyekezett kimenteni, ez sikerült is 
neki, eközben azonban Horváth a vizbeíult.

A pécsi főrabbi lakodalma 10 000 
főnyi résztvevővel. A pécsi főrabbi most 
tartotta esküvőjét, melyen a hatósági kép
viselőkön kfvül mintegy 10.000 ember vett 
részt. A fiatal pár kincseket érő ajándékot 
kapott a pécsi zsidóság köréből.
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Elaltatott médium, akit nem tudnak 
felkelteni. Egy nagyszőlősi tanár, aki üres 
óráiban hipnotizmussal is foglalkozik, a 
Royal-szálló egyik borfiuján próbálta ki 
tehetségét Az eialtatás sikerült is, de mikor 
élesztésre került a sor, a tanár úr tudo
mánya felmondta a szolgálatot. A hipnotizált 
gyermeket az orvosok sem tudták életre 
kelteni. A tanárt letartóztatták.

Állatorvos a bika szarván. Gölnic- 
bányan a tehéncsorda megszemlélése köz
ben egy bika felöklelte, földre gázolta, 
majd ismét a szarvára kapta az állatorvost 
és addig vonszolta, míg a pásztor a meg
vadult bikát meg nem fékezte.

Elégett egy város. Manissa városát, 
amelynek 45 ezer lakosa van, a tűzvész 
teljesen elpusztította.

Szent Péter templomából ellopták 
Rómában a vagyont érő kincseket. A rend
őrség letartóztatta 3 bűntársával együtt azt 
az embert, aki az elkövetett tolvajlásnak 
a m» gszervezője volt.

Óriási árvíz Varsóban. A város egy 
részét elöntötte az árviz. A lakosság elme
nekült a veszélyeztetett helyekről. Sok em
ber a vízbe fulladt.

Az Egyesült-Államok legnagyobb ün
nepe július 4-ike, melyet minden esztendő
ben nagy lelkesedéssel szoktak megünne
pelni. Az idei szabadságünnepen 260 halálos 
szerencsétlenség és 400 sebesülés történt.

Egy japán várost elpusztított az á r
viz. Nagoja 170000 lakosú várost elpusz
tította az árviz. A lakások ezreibe behatolt 
a viz.

Legjobb és legkedveltebb szépirodalmi 
lap „Az Uj Idők“. Szerkeszti Herczeg Fe
renc. Ára negyedévre: 80.000 korona.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

A NEMZET a legszebb magyar szép- 
irodalmi lap. Munkatársai a magyar iro
dalom legkiválóbb képviselői. Előfizetési 
ára egész évre 600 ezer, félévre 300 ezer, 
egy negyedévre 150 ezer korona. Kiadó
hivatala: Budapest, Vili. kér. Eszterhazy- 
ucca 4/a. szám. Köztisztviselők 20 száza
lék kedvezményben részesülnek.

felel Gt uerkeszti és kiadó: CZIPOTT tiÉZí 
VieitgoMkáid, TiweÁirwesye, 

Sierkesztótírs: NÉMETH KÁBÓL Y. 
Kéziratokat nem adunk viasza.

Faluban aho1 orvos és gyógyszertárr  a i u u a i l ,  van, száraz, napos, portalan 
lakást, jó ellátást és kiszolgálást keresek 
17 éves leányom részére, betegség utáni 
üdülés céljából, több hóra, méltányos dijért, 
egészséges csalad köréoen. Ajánlatokat, 
esetleg szíves tanácsokat a következő címre 
kereké Ihász Ferenc tanár, Sopron tanító
képző. 1 - 2

37 éves fővárosi magántisztviselő vidéki 
városban, esetleg falun bármely irodában 
állást vállai. Cím megtudható a kiadóhiva
talban. 5—5

Két főiskolai hallgató, vagy gimná- 
zista tanuló teljes ellátással lakást 
kaphat ősszel tanító özvegyénél Budán. 

Cím a szerkesztőségben 5—6

MEGHÍVÓ
az Újpest—Árpáduti Mozgószinház-válla- 
lat r.-f. 1925. évi augusztus hó 4-én dél
után 6 órakor a Budapest--Lipótvárosi 
Takarékpénztár r.-t. (Budapest, V., Vilmos 
császár út 36. szám, 1. emelet) üléstermé
ben megtartandó 1923. és 1924. évi rendes 

közgyűlésére.
Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és

felügyelő bizottság jelentése az 1923. év
ről. 2. Az 1923. évi mérleg megállapítása 
és határozathozatal az 1923. évi tiszta nye
reség felosztása tárgyában. 3. Az igazga
tóság és felügyelő bizottság jelentése az 
1924. évről. 4. Az 1924. évi mérleg meg
állapítása és határozathozatal az 1924 évi 
tiszta nyereség felosztása tárgyában. 5. 
Határozathozatal az igazgatóság és fel
ügyelő bizottság fölmentése tárgyában. 6. 
Hatärozathozatal a részvénytársaságnak a 
4200/1925. P. M. számú rendelete követ
keztében kimondandó felszámolása tárgyá
ban. 7. Felszámolók megválasztása. 8. Eset
leges indítványok.

Azon részvényesek, akik a közgyűlésen 
résztvenni kívánnak, tartoznak részvényei
ket, vagy eiismervényeiket legkésőbben a 
közgyűlés napja előtt három nappal a Buda
pest—Lipótvárosi Takarékpénztárban a hi
vatalos órák alatt letétbe helyezni.

Az 1923. évi m érleg-szám la:
Vagyon: Budapest—Lipótvárosi Taka

rékpénztár 495.000 K, Luther Irodalmi Tár
saság 52 820 K, összesen 547 820 korona.

T e ^ f:  Részvénytőke 200.000 K, áthozat 
az 1922. évről 7 050 K, nyereség 340.770 K, 
összesen 547.828 korona.
Az 1923. évi nyereség-veszteség szám la :

Tartozik: Házbér 303.929 K, különféle 
költségek, üzemköltségek 20.571 K 50 f, 
nyereseg 340.770 K, összesen 665.270 K 50 f.

Követel: Haszonrészesedés 619 580 K 
50 f, kamatok 45.690 K, összesen 665.270 
korona 50 fillér.

Az 1924. évi mérleg-számla :
Vagyon: Pénzintézeteknél elhelyezve

2,700.000 K, összesen 2,700.000 korona.
Teker: Részvénytőke 200.000 K, fel nem 

vett osztalékok 60.000 K, hitelezők 1 838.442 
K, nyereség 601.558 K, összesen 2,700.000 
korona.
Az 1924. évi nyereség-veszteség szám la:

Veszteség: Házbér 6,381.094 K, külön
féle költségek, üzemköltségek stb. 874.572 
K, adók 343.070 K, nyereség 601588 K, 
összesen 8,173.294 korona.

Nyereség: Áthozat az 1923. évről 151 
ezer 512 K, haszonrészesedések 7,798.027 
K, kamatok 223.755 K, összesen 8,173.294 
korona.

Budapest, 1925. június 22-én.
2— 2 Az igazgatóság.

Ki tud ró la ?
Fiam, Szakács Imre 18. honvéd 

orosz fogoly legutolsó címe: Prisíon 
Kanalaka Kontóra No. 5. Nyehara- 
sowa-Archangelsk. Utoljára 1917 ben 
írt. Ha valaki tud fiamról, szívesked
jék értesítést küldeni.

Szakács János
2—3 Nagysitke (Vas m.)

WELLS

NAGY VILÁG- 
TÖRTÉNETE

MAGYARUL

Több száz illusztrációval, térkép- és 
grafikonmelléklettel. A ma leg je len tő 
sebb írói alkotása, történelem  a XX. 
század szemszögéből nézve a XX. 
század embere szám ára. Világsiker ! 
Az angol és német kiadás 4 millió pél
dányban kelt el. A lexikonalaku, 640 
oldalas, egészvászonkötésü könyv ára 
665 000 korona. Előzetes m egrendelés 
esetén csak 441.000 K, mely összeg  
július hótól kezdődőleg havi 88.200 
koronás részletekben tö rleszthető .

Előfizetéseket elfogad bármely 
könyvkereskedés vagy a kiadó 
(Budapest, VII. kerület, Ilka ucca 

31. szám.) 4

K é r j e n  i s m e r t e t ő t !

GENIUS KIADÁS

Szeretném 14 éves, a polgári is
kola IV. osztályát most végzett fia
mat a nyári szünidőre levegőváltozás 
céljából a Dunántúlnak lehetőleg er
dős helyére cserébe adni. A cserét 
úgy gondolom, hogy a szünidő egyik 
hónapjában a dunántúli fiú lenne ná
lunk, míg a másik hónapot fiam töl
tené a Dunántúlon. Orosháza egész
séges vidék, van fürdője, parkja, a 
Gyopáros gyógyfürdő 3 kilométerre 
kellemes kiránduló hely. Információt 
bármelyik. itteni ev. lelkész ur adhat. 
Címem: Özv. Lichtenstein Lajosné 
Orosháza, Vásárhelyi ucca. 3— 3

Felsőiskolai tanulókat a jövő tan
évre teljes ellátásba fogad intelligens 
evangélikus család. — K o v á c s n é ,  
Péterfi Sándor ucca 36 , 1. em. 40, 
Budepest.____________________ 3—6

Evang. kertészt keresek. —  Cím: 
Lelkészi hivatal Tárnokréti, posta 
Markotabödöge._______________ 3—4

Janszky István mííszÖYÖ
Csorna. 8—12

Ajánlja saját készítésű damasztáruit, ú. m .: 
abrosz, szalvéta, törülközőkendöit, da- 
maszt-grádlit. Azonkívül len- és k en d er
vásznait kizárólag jó minőségben. =  
----------  Alapíttatott 1892-ben. -----------

Nyomatott W el lisch Béla viUamüzeraü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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AUpitotta
K A P I  B É L A

1910-beti.

Laptulajdonofl.
t DBDiniull Lutber-SzövKiséa
Ax OrnzáfOH Luther-Mzövet- 

•ég hivatalon lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

1IARANGSZÓ szerkesztó- 
ktadóhivatalánek 

Bxentgolthárdra (Vaavm.} 
kOldecdők. 

Klőfizetéet elfogad 
« Ili id e n  evang. lóikéul 

ét tanító.
Maoleisfllk mladaa vasárnap

A k i  m eg ta g a d  en g e m  a» em berek  előtt, 
én  is  m eg ta g a d o m  a z t a z  én  m e n n y e l A ty á m  előtt.

SurkMztó-kladóhiratal:
SZENTOOTTHÁRD.

Vaívármegyc.
A „HáJiáXtiNZO" 

elófizetóei ára : a harmadik 
negyedévre 16.000 koron». 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Latker-NiAvatégl tagoka. 1 

10°/«-os kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a 111. negyedre 20.000 K.

A .Harangozó" terjeszté
sére befolyt adományokba 1 
azórványban lakó híreink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Ne feledd el!
Márk 8 . «. ,Vevén a hét 

kenyeret és hálákat adván 
megszegé és adá az ő tanít
ványainak, hogy a sokaság 
elé tegyék . .  .*

Vette a kenyeret és bálákat adott, 
vette a halakat és hálákat adott — 
a Megváltó. Az egyszülött fiú, a 
Krisztus, aki elmondhatta: »Mindaz, 
ami az Atyáé, az enyém i s . . . «,  de 
amikor vette a kenyeret és a halat, 
mégis úgy tekintette azokat, mint a 
mennyei Atya kegyéből vett — aján
dékot!... Nézzünk be a keresztyén 
hajlékokba, vájjon hány helyen talál
juk még meg a hálaadást, hány he
lyen mondanak még asztali imádsá
got? Sok családnál ez már nem szo
kás ; elfeledkeztek az ajándékozó 
mennyei kézről 1 És ezek után csu- 
dálkozhatunk-e még azon, hogy Is
ten majd az egyik háznál, majd a 
másiknál eltöri a kenyérnek botját, s 
hogy vesszőjével: szükséggel, nyo
morúsággal, munkanélküliséggel, be-

Csengey Gusztáv, az öreg költő
professzor a »Fogoly lengyel« orszá
gos hírű szerzője július hó ló-ra 
virradó éjjel 1 órakor egy kórterem 
gyűrött, kínoktól felborzolt ágyán, a 
miskolci Erzsébet kórházban meghalt. 
A mese és a dal árnyékba borultan 
hallgatott el erre az elmúlásra Meg
pattant egy lant húrja és átsírt, fáj
dalmas zengéssel átnyögött ez éjsza
kában. Színt és zenét, érzést és gon
dolatot vesztett el ezen az éjszakán 
a dal, a színek és álomlátások, a 
daloló vágyak és viruló érzések pa
takzó forrása apadt el örökre ezen 
az éjszakán.

tegséggel, drágasággal, gonosz idők
kel látogatja meg az embereket, hogy 
mindezek emlékeztessenek bennünket 
a Teremtőre és hálásan felemeljük 
szemeinket a hegyekre, ahonnét jő 
a mi segítségünk! . . .

A jó Isten, a mi kegyelmes Urunk 
a íöldből hozza elő a mindennapi 
kenyeret és ha mi nem fogadjuk ezt 
megelégedett, hálás szívvel, akkor a 
földi élelem megszerzése örökös agg- 
ságoskodás, elkeseredett harc és vé
res tülekedés lesz 1

Szívünk tehát megelégedett és há
lás szív legyen, s hogy ilyen lehes
sen, még egy másik éhséget is le 
kell csillapítani: a Lélek éhséget Ar
áiét kenyerével, a Krisztussal. Azért 
óh Atyánk:

»Tőled kérünk előmenetelt,
Néped tovább is segítsed.
Adj testi és lelki eledelt,
Teremts bennünk hálás szívet.
Te, ki táplálod testünket,
Töltsd be örömmel lelkünket.“

Ámen.
N. M.

Sorsa tragikus magyar sors. A 
vézna és törékeny testű, de égő szemű 
és csupa lélekember, mint bujdosó 
kuruc menekült el 1919-ben az elrab
lóit Felvidék meggyalázott, fullasztó 
levegőjétől az Avas aljára. Itt írta 
m g utolsó verseit, amelyeket pünkösd 
előtt ó maga olvasott fel a miskolci 
Lévay József Közművelődési Egye
sület ülésén.

Ekkor már beteg volt. Legyengült, 
megviselt testében az elkoptatott szer
vek panganí, bomlani kezdtek. Utolsó 
napjaiban, végső szenvedésében csak 
a hű feleség volt az, aki együtt 
szenvedett, együtt álmatlankodott a

test korhadó hüvelyéből eltávozni 
készülő lélekkel.

Ma már csak a magára maradt 
hitves viaskodik tovább gyászával. 
Csengey Gusztávot földi szenvedései
től megváltotta a halál. Lelke fényes 
szárnyakkal szállt fel a halhatatlan
ságba.

*
Csengey Gusztáv 1842 augusztus

8-án Révkomáromban született, ahol 
atyja a Zichy grófok birtokának gaz
datisztje volt. Komáromból Pestre, 
onnan pedig Pilisre, majd Irsára köl
töztek szülei, ahol atyja által élénk 
színekkel elmondott csataképek voltak 
«r. első benyomások, amelyek oly 
mély hatást gyakoroltak reá, hogy 
szinte egész költészetében vissza
visszatérnek. Harmadik gimnázista 
korában már ő az osztály első köl
tője. Ekkor írja első szerelmes verseit 
egy barátjának, Székács Ferkónak 
húgához, Sopronba, ahová, mint 
ötödik gimnázista járt, rendkívüli 
élénk irodalmi életre talált, ahol az 
iskola falai között még mindig Retőfi- 
nyomdokain haladt az ifjúság s lapot 
is szerkesztettek Petőfi költeményeit 
betéve tudta, azonban Csokonay, 
Berzsenyi, Tóth Kálmán köteteit is 
sűrűén olvasgatta. Arany költészetét 
még csak Toldija révén ismeri, azon
ban mikor kívánságára 1860 ban 
Nagykörösre Íratja be édesapja, Arany 
leglelkesebb tanítványaival jut meleg 
barátságba, akik között órákat szen
telhetett az időközben Pestre távozott 
Arany János költészetének tanulmá
nyozására.

A nagykőrösi rendkívüli mozgalmas 
iskolai esztendők és a szomorú em
lékű Bach korszak tette termékennyé 
hazafias líráját. Ez a kor lelkesedésre 
és gyűlöletre tanította a zsarnokság 
ellen. A készülő emigráció lappangva 
terjedő híradásai még továbD is ki
tolták a lelkesedést.

Csengey Gusztáv ravatalánál.
Irta: Zeman Zoltán.

Nem tehetségen, akaraton múlik a Harangszó támogatása.
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Ily hangulat közepette Csengey 
érettségije után Irsán 1862 szept. 
27-én, egy évvel a lengyel forradalom 
előtt megírta a Fogoly lengyel t. A 
lengyel forradalom után Fákí Albert 
szerkesztésében megjelenő Vasárnapi 
Újságban látott először napvilágot az 
eddig még ismeretlen nevű szeriő 
költeménye. S alig pár nap múlva 
Csengey Gusztáv ünnepelt, a legna
gyobbak között emlegetett költő lett, 
s az egyszerre Parnasszusra emelke
dett ifjú poétának versei már sűrűb
ben kezdtek megjelenni.

Pesti theologus korában történt 
mindez s ugyanakkor első szerelmé
nek elvesztése folytán szívében be
állott keserű érzése a humor iránt 
tette fogékonnyá. Kiadta Babszem 
Jankó kalendáriumát. Ebből nőtt ki 
a Borsszem Jankó élclap. Tanára, 
Ballagi Mór ekkor a Házi Kincstár 
vezetését bízza a szellemes ifjúra, 
majd Heckenast Gusztáv a Gyermek
barát vezetésére kéri fel. Ez utóbbiban 
jelent meg első novellája: A szívet- 
sztvért.

Legszebb ciklusa, a Jozefin-ciklus 
ebben az időben teremtődött meg. 
Ballagi Mór professzorának leánya, 
Jozefia iránt érzett szerelméből fakadt 
ez az igazi, mély szerelmi költészetet 
tartalmazó ciklus. Ezt követte Fanny- 
ciklus. amely első viszonzott szerel
me, amiről még 17 év múltán is igen 
melegen emlékezett meg.

A kandidátusi vizsgálatot 1865-ben 
letéve egy évi ujságiróskodás után 
Jénába megy, ahol lefordította a híres 
Bursch-nótát, a végzett diákok bucsu-

Hazavárás.
Valahol messze, Szibériában 
Jeltelen sírban nyugszik sok vitéz. 
Itthagytak mindent, elmentek vidáman, 
Pedig a búcsú oly fájó és nehéz.
A könnyes tekintet bús homályba vész.
S  ők mentek... szürke katonaruhában.

Messze föld vette magyarok vérét, 
Vérüktől terem orosz rét, mező, . .
S várják én Istenem, azok hazatértél 
Itthon, kik felett csak eltévedt szellő, 
Idegen madárdal, bánatos felhő 
Esdi rég Istentől az áldást s békét.

BUTI SÁNDOR.

M esék.
Irta: Farkas Mihályné.

A négy utas.
Négy fiatal utas igyekezett egy távol 

cél felé, amely így a messzeségből nézve, 
tündérvárnak látszott, mire elérik, lehet, 
hogy kunyhóvá törpül.

Egyszerre csak egy széles árok zárja el 
útjukat, poshadó, tisztátalan vízzel tele.

dalát: Ballag már a vén diák ot. 
A kiegyezés után hazajőve Aszódon 
vállalt kisegítői tanári állást. Itt nyu
godtan írogathatott. Itt több nagyobb 
epikai művet írt. Ekkor jelent meg a 
Mocsarak királya című nagy feltűnést 
keltett regénye.

Később az aszódi gimnázium igaz
gatója lett s a Bokrétás világ című 
költői elbeszélésével megnyerte a 
Tudományos Akadémia Nádasdy díját. 
Ez volt a közvetlen oka, hogy a 
Petőfi-Társaság 1877-ben rendes tag
gá választotta.

1886-ban eperjesi theológiai tanárrá 
választják meg s 1890 ben megnősül. 
Feleségül vette Bartha Lenkét, aki 
egész életén hűséges élettarsa és 
segítő angyala lett. Lenke-dalait is 
hozzá írta. Ebben az időben írta Don 
Quijotte című nagy költői elbeszélését, 
mely bátran ál ítható Arany Bolond 
Istók- ja mellé. Egyházi költészete 
révén a Luther-Társaság tiszteletbeli 
tagja lett.

Ötven éves írói jubileumát Buda
pesten a Petőfi-Társaság rendezte 
meg fényes keretek között.

Eperjesi munkálkodása a legna
gyobb szeretetet hozta meg a város 
közönsége részéről. Eperjesről mene
kült 1919-ben Miskolcra. Itt az evan
gélikus jogakadémián a történelmi 
tanszakon Nemzeti küzdelmeink a 
mohácsi vész után és Nemzeti küz
delmeink a XVII. sz.-ban címen tar
tott fiatalos erővel előadásokat. Két 
évvel ezelőtt hat évtizedes jubileuma 
alkalmából országosan ünnepelték.

Mintegy két héttel ezelőtt régi be

utazóink elsejét visszaretteníé a váratlan 
akadály. Meg se kísérletté legyőzni azt, 
hanem csüggedten visszafelé vette útját.

„Bátraké a szerencse!" kiáltott föl a 
másik s merész lendülettel igyekezett a 
túlsó partot elérni. Ámde kudarcot vallott 
elhamarkodásával és belepottyant a mocsár 
kellős közepébe, ahonnét csak nagy nehe
zen tudott kivergődni.

A harmadik már óvatosabb volt. Ki
kereste, ahol a legkeskenyebb az árok, 
bölcsen mérlegelte a távolságot, aztán neki- 
futamodva at i3 ugrott a túlsó partra, de 
ott tehetetlenül kellett vesztegelnie, mert 
megrándította a lábát.

A negyedik nem adta föl a harcot, nem 
tette próbára szerencséjét, erejét se becsülte 
túl, hanem lankadatlan kitartással lépdelt 
tovább az árok mentén, és megkerülve azt, 
sértetlenül haladhatott tovább.

Négy vándorunk közül melyiknek a pél
dáját követnéd?

Mese az ü res fazékról.
Főzéshez készült a szakácsné és fölrakta 

edényeit a tűzhelyre. Az egyikbe húst aprí
tott, a másikba zöldségfélét, ebbe tejet 
öntött, amabba vizet, de egyet véletlenség- 
ből üresen felejtett. Mivel az üres fazék is 
le volt takarva födővei, nem vette észre

tegsége kiújult s hogy az ápolás 
mennél könnyebb legyen, beszállítot
ták az Erzsébet kórházba. Hűséges 
élettársa ide is követte. De hiaba 
volt minden fáradozás, gondos ápolás, 
a teljesen elgyöngüit és érelmeszese
désben szenvedő költőt nem lehetett 
megmenteni. Hétfőre (júl. 13.) virradó 
éjjel fél 1 órakor agonizálni kezdett és 
1 órakor örök nyugalomra szenderült.

A temetési szertartást szerda d. u. 
4 órakor Geduly Henrik püspök nagy 
papi segédlettel végezte az evang. 
templomban. A ravatalnál a Petőfi-, 
Lévay-, Luther Társaság, a Tudomá
nyos Akadémia képviselői, valamint 
az eperjesi kollégium nevében Dras- 
kóczy Lajos theol. tanár, diákjai ne
vében Paulik János nyíregyházai 
lelkész, a jogakadémia nevében Bruck
ner Győző dr. dekán tartottak búcsú
beszédet, míg a Mindszenti temetőben 
Zeman Zoltán lelkész búcsúztatta el 
a halottat.

Bátorkodom felhívni a tek. Tanító 
urak szives figyelmét a napokban 
szétküldött legújabb iskoláztatási kö
telezettségről szóló rendeletben elő
írt új iskolai nyomtatványokról és 
különböző iskolai szerekről szóló á r
jegyzékemre.

Kérem árjegyzékem pontos átné
zését és b. megrendelésükkel meg
tisztelni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel
W ELL ISC H  B É LA

könyvkereskedő,
h „ H a r n n g s x ó “  nyom dája

1—2 Szentgotthárd.

tévedését és más se tudott felőle, a bögre 
maga meg nem árulta el, sőt annál han
gosabb dicsekedésbe fogott.

„Mégis csak szép,“ beszélgetett mintegy 
önmagához, „mikor valakire ilyen nagy 
értékek bizvák. Mert bennem vannak egye
sülve a lakoma legfinomabb alkatrészei. 
„Vonuljon csak kissé odább asszonyság —“ 
inté a kis csuprot — „nehogy megtaláljon 
lökni és értékes tartalmamból csak egy 
csepp is veszendőbe menjen 1“

Közben a tűz mindinkább életre kapott 
és egyre jobban melegíteni kezdte a fazekak 
oldalai, mire ezek — kötelességükhöz híven 
— elkezdtek csendesen forrdogálni. Nem 
úgy az üres fazék. Ez, amint áthevült, ké
nyelmetlenül izgett-mozgott, fészkelődött, 
pattogott helyén, majd nagy pukkanással 
ezer darabra esett szét.

Mert ami tartalmatlan, ha fazék, ha jel
lem, a tűzpróbát az nem állja k i !

A term ő alm afa.
Az út mellett egy dúsan termő szép 

almafa állott és érett gyümölcsét pazarul 
hullatta az arramenők lába elé.

Mivel pedig az már úgy szokás, hogy 
aki úgyis bőkezű, attól még többet kívánnak, 
a járókelők köveket, botokat dobáltak föl 
reá, hogy végkép kifosszák.
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A tiszai egyházkerület közgyűlése.
A tiszai evangélikus egyházkerület 

ez évi rendes közgyűlését Diósgyőr 
vasgyár telepén tartotta július hó 
16 — 17-én Qeduly Henrik püspök és 
Zelenka Lajos dr. kúriai biró, egy 
házkerületi felügyelő elnöklésével.

Ze'enka Lajos megnyitó beszédében 
rámutatott arra, hogy a különböző 
szekták bomlasztó hatással vannak 
az egyházakra, de a szekták tanai a 
magyar evangélikus egyház hívei 
között nem tudtak elterjedni Majd 
rátért a felsőházi törvényjavaslatra 
s rámutatott azokra a sérelmekre, 
amelyek itt érték az egyházat. Ugyanis 
a régi főrendiházban az evangélikus 
egyház az erdélyi szászokkal együtt 
hét képviseletet kapott, ezzel szemben 
a felsőházi javaslat egy egyházi, egy 
iskolai felügyelővel és a két legidő
sebb püspökkel együtt mindössze négy 
helyet biztosított az evangélikus egy
háznak.

E sérelmek, amelyek egyek az 
egyház kulturmunkájának lebecsülé
sével, arra indították az egyházat, 
hogy az orvoslás érdekében interve
niáljanak a kormánynál. A kerületi 
felügyelő megnyugvással hozza tudo-

„Igazán sajnálom, kedves szomszéd
asszony, hogy ilyen zaklatott élete van“
— szólt át az út másik feléről egv tere
bélyes szederfa, amely emberemlékezet óla 
még soha gyümölcsöt nem hozott. “Lám, 
engemet milyen tiszteletben tartanak, hogy 
megkímélnek az emberek, azért ilyen szép 
üdezöldek a lombjaim“.

„Nem tiszteletből hagynak békén,. jó 
szederfa“ — világosítá föl társát a meg
szól! ott, „hanem mert nincsen mit várniok 
tőled Azért én nem irigyellek, mert inkább 
áldozom föl magamat a közjó szolgálatában, 
semmint meddő hivalkodásban, senkinek 
nem használva töltseni el életemet “

Ürge-apó.
Ürge-apó ott sütkérezett a lakása be

járata előtt, amit közönséges nyelven lyuk
nak neveznénk. Csöndesen pipázgatott és
— mint jó családapához illik — a gyerekeit 
tanitgatta. Az apró ürge-fiókák ott ültek 
előtte a két hátulsó lábukon és figyeltek 
a beszédére.

„Amit itt láttok magatok körül, fiaim“
— magyarázta bölcsen — „ez a nagy világ. 
Innét az árokparttól egész a füzesig cs 
onnét a homokbuckákig terjed — “.

Egy tapsi-füles ott lapult meg a közel
ben és közbenukogott: „Tévedni tetszik^ 
urambátyám, m é' egy nyirfa-erdő is tartozik 
a nagyvilághoz. Én jártam benne, mikor 
a múltkor a vadász megriasztott.“

Fönt a levegő-égben pedig kiterjesztett 
szárnyakkal úszott egy pompás sasmadár. 
Ű onnét a magasságból sok mindent látott, 
falvakat, városokat, szép völgyeket és ha
talmas bérctetőket, kéklö tavakat és rohanó 
folyókat és tudta, hogy még ez se a nagy
világ. D j ha Igatott. A bölcs hallgat, csak 
a tudatlanok és ostobák beszélnek.

Megmaradt kincs.
Míg eszeveszetten 
Menekültem 
Ellenségtől, bajtól:
Mindent elvesztettem.

Egyet megtartottam.
És mindjobban 
Megtartom ezután 
Bármennyi bajokban.

Legyek legutolsó,
Lenézett, kivetett, —
Nem hagyom legdrágább 
Kincsemet: h item et!

Petrovics Pál.

mására a közgyűlésnek, hogy a mi
niszterelnök megígérte a sérelmeknek 
a Ház elé való terjesztését, amikor 
a törvényjavaslatot tárgyalni fogják.

Igen fontos érdeknek tartja dr. 
Zelenka Lajos, hogy az egyetemes 
egyház sürgősen járjon közbe a kor
mánynál az 1868. évi Lili. t. cikk 
azon részének törvényhozás utján 
való sürgős helyreállítására, amely 
kimondja, hogy a fiú az apa, a leány 
az anya vallását tartozik követni és 
minden ezzel ellentétes reverzálisadás 
érvénytelen.

Ezután Qeduly Henrik püspök 
olvasta fel terjedelmes jelentését. A 
jelentés elején kiemelte, hogy a köz- 
erkölcsiség javult. Azután rámutatott 
a külföldi pénzforrásokból táplálkozó 
szekták működésére, amelyeknek val
lásos működése csupán álarc, mely 
mögött titkos államfelforgató célok 
húzódnak meg. Bejelentette végül a 
püspök azt, hogy a vagyonváltság 
címén lefoglalt földekből az egyes ke
rületek 500 hold földet fognak kapni.

A közgyűlés, amelyen többek kö
zött résztvett Dessewffy Géza kir. 
kamarás, Liechtenstein László nyug. 
főispán, Bruckner Győző dr. jogaka
démiai tanár stb., —• mindvégig rend
kívül nagy érdeklődés közepette folyt 
le s végül is melegen tüntetett Geduly 
püspök és Zelenka Lajos felügyelő 
mellett.

Scholtz püspök temetése.
Júliusi napsütésben, ringó kalász* 

tenger idején, folyó hó 15-én érett 
kalászként kísérték el örök nyugovóra 
Scholtz Gusztáv nyug. bányakerületi 
püspököt, az igaz főpásztort Buda
pesten, aki életének egyszerű nemes
ségével, hegyeket mozgató hitével

példa volt mindenkor az ő híveinek.
Végtisztességtótelén a közéleti és 

egyházi előkelőségek sorában ott vol
tak : Raffay Sándor, Kiss István püs
pökök, Józan Miklós unitárius püs
pök, báró Radvánszky Albert, báró 
Prónay György, Papp Elek, Kun 
Gyula államtitkárok, Büttner Miklós 
államtitkár Vass miniszter képvisele
tében, Tóth Lajos államtitkár a val
lásügyi minisztérium képviseletében, 
Polkusházy Lajos alpolgármester, 
Nádossy Imre országos főkapitány 
stb. a főváros képviseletében, Bene
dek Zsolt a református konvent kép
viseletében. egyházunk vezető egyé
niségei közül ott láttuk: Győry Ló
ránt nyug. minisztert, Tolnai Vilmos 
v. b. titkos tanácsost, báró Kaas 
Albert. Hermann Miksa nemzetgyű
lési képviselőket, Sztehló Kornélt, 
Rásó Lajost, Kronpecher Jenő tábor
nokot stb., az esperesi és lelkészi kart. 
Az evangélikus sajtó képviseletében 
Czipott Géza szerkesztőt.

A »Légy csendes szívvel« című 
közének mélabús akkordjai után dr. 
Raffay Sándor püspök búcsúztatta el 
a nagy halottat János evang. 17. 
része alapján megindultam A meg
boldogult főpásztor — úgymond Raf
fay püspök magasröptű gyászbeszé
dében — a szelídségnek a leikével, 
a hitnek erejével, egy élet szepiótlen 
tisztaságával dicsőfiette egy életen át 
az Istent... Isten igéjének szentsége 
és igazsága ihlette meg mindenkor 
ajakát. . . .  A hitvallók erejével, a ta
nítványok buzgóságával, az aposto
lok lelkesedésével hirdette Isten igé
jét. . . .  A maga hitével példakép ál
lott oda mindenkor a folyton tépe- 
lődő világ elé, mely világ folyton más 
célokat keres, tetszetős ködképeket űz 
és hízelgő jelszavak, imbolygó fénye 
után fut. . . .  Scholtz Gusztáv élete 
egy örök bizonyságtétel arra nézve, 
hogy a földi embernek nem lehet más 
a hivatása, mint Istennek dicsőítése.

Raffay püspök után dr. Kovács 
Sándor egyet, tanár a Luther-Társa- 
ság nevében búcsúzott el a halott
tói. melynek hosszabb időn át a meg
boldogult elnöke volt. Majd Lipthay 
Lajos sárosi főesperes, eperjesi lel
kész szülővárosának, Eperjesnek, az 
eperjesi kollégiumnak, a tiszai egy
házkerületnek utolsó üzenetét tolmá
csolta.

Bezáró ének után az elhalt püspök 
volt papjai és káplánjai emelték a 
koporsót vállaikra és helyezték el a 
gyaszkocsira, mire megkondult a budai 
harang és megindult a menet a far
kasréti temető felé.



244 HARANGSZÓ. 1925. július 26

A sírnál dr. Varsányi Mátyás bu
dai lelkész, Broschkó Adolf főesperes, 
majd dr. Harnik József egyházfelü- 
gyeló mondottak utolsó »Isten hoz
zád <-ot.

A koporsó sírbabocsátásakor az 
esperesekből és lelkészekből alakult 
énekkar »Krisztus az én életem« zsol
tárt énekelték.

Eperjesi Scholtz Gusztáv elhalálo
zása alkalmából a bányai egyház- 
kerület, mint a gyászoló család kü
lön gyászjelentést adott ki.

Püspöki egyházlátogatás 
Somogybán. 4)

Június 15-én, hétfőn reggel hét 
órakor a Kaposvártól 18 km.-re fekvő 
Antalszállás leánygyülekezetünk felé 
vitt bennünket két zakatoló autó. 
Volt is miért zakatolniok: Az éjsza
kai eső annyira feláztatta az utat, 
hogy kénytelen-kelletlen rászorultunk 
egy könyörülő ember lovaira. Ezek 
elől húzták, mi pedig hátul toltuk a 
búgó masinát. Isten segítségével az
tán megérkeztünk Antalszállásra.

Amit itt Reidl Sebestyén tanító 
iskolája mutatott, az több volt puszta 
produkciónál. Lelketindítólag hatot
tak a németajkú apróságok értelmes, 
okos és eleven feleletei és két gyer
mek duó-éneke.

Ahol a hivatás nem sülyed kenyér- 
kereseti foglalkozássá, ott az Isten is 
titkos csodákat tesz. Reidl tanító nö
vendékeinek tanulmányi eredményé
ben, fegyelmezésében és intelligenciá
jában nem találtunk fokozatokat.

Kapi püspök és kísérete a legna
gyobb elragadtatással és a legszebb 
benyomásokkal távoztak az egyház 
eme gyönyörűséges veteményeskert- 
jéból.

Nagyatád. Vannak drágakincsek, 
melyek a piac forgatagában lassan- 
lassan elvesztik fényüket; értékük 
megkevesbedik és nem nyúl értük 
senki. De vannak drágakincsek, me
lyek elrejtettségükben tündökölnek 
legszebben.

Az anyaszentegyháznak telkekbe 
rejtett gyöngyét láttuk a kis nagyatádi 
fiókgyülekezetben. Három nappal ez
előtt Lelbach Keresztély felügyelő 
házában templomot kapott. Padjai, 
harmoniumja, oltára és lobogó lángu 
gyertyái köszöntöttek bennünket, ami
kor küszöbét átléptük. Hálás szívvel 
gondolt Kapi püspök a jó Isten gond
viselő szeretetére, hogy ezt a kis fej

lődő fiókgyülekezetet megtartja és 
fejleszti. Az egyháznak ez nemcsak 
díszes ékszere, hanem nehéz felelős
sége is. De kéri a fiókgyülekezet min
den tagját, hogy ne lankadjon meg 
az anyaszentegyházhoz való ragasz
kodásban és hűségben. Ha messze is 
van tőle, szeresse az ő lelki édes
anyját, mint gyermek az ő anyját, 
akitől távolesett A szikra is csak 
addig izzik, amíg a parázsban van ; 
ők is csak addig élhetnek igazi lelki 
életet, amíg az anyaszentegyház iránti 
gyermeki ragaszkodást és odaadó hű
séget megtartják.

Másnap Barcsot látogatta meg a 
püspök, ahonnan ismét Nagyatádra 
tért vissza.

Még Somogy fa j szón és Niklán 
időztünk egy-egy napot. Niklán, a kis 
evangélikus kápolnán kívül hallottuk 
Kapi püspök prédikálását. Itt, a te
metőben a püspök megkoszorúzta 
Berzsenyi Dániel költőnk sírját. Meg
látogattuk a nagy költő szép-unoká
ját s a szobában, ahol voltunk, a 
nagy költő legkedvesebb szobáját lát
tuk. Óh hány hatalmas költői igaz
ság indult el ez ősi fészekből, hogy 
felrázza a »romlásnak indult hajdan 
erős magyar« nemzeti lelkiismeretét 1 
. . .  Ügy éreztem, mintha templommá 
alakult volna át az ódon butorzatu 
szoba, templommá, ahonnan örök 
valóságok szülték néma csendben 
Berzsenyi lelkének gigászi erejét. 
Magunkra és nemzetünkre gondoltam: 
Nem lehet az, hogy itt idealizált való
ságok indultak nemzeti missszióra,. . . 
itt egy lélek megértette önmagát, meg
hallja az Isten szavát s lángbetükké 
alakulva át, szárnyat bont az Istenért, 
a nemzetért, a becsületért! -----------

Az egyházlátogatásnak Marcaliban 
szakadt vége s június i8 án Balaton- 
szentgyörgyön át a püspök visszatért 
székhelyére: Szombathelyre.

Éreztük, hogy az Isten volt velünk 
és hisszük, hogy az Ige elvetett magva 
kikéi és meghozza gyümölcsét.

Az egész egyházlátogatás alatt 
Kapi püspök 22 prédikációt, 3 ünnepi 
előadást és 300 kisebb-nagyobb be
szédet tartott.

Mindezekért a jó Istennek legyen 
dicséret és dicsőség örökké ! -----------

Magassy Sándor
egyházlátogatási úti jegyzeteiből.

Felsőiskolai tanulókat a jövő tan
évre teljes ellátásba fogad intelligens 
evangélikus család. — Ko vá c s né ,  
Péterfi Sándor ucca 36 , I. em. 40, 
Budapest. 4—6

K O R K É P E K .

K arco la tok  a hé trő l.
Piinkösd táján voltak Rómában a 

legújabb szenttéavatások. Ez alkalom
mal iktatták be a római egyház szent
jeinek sorába, nagy ünnepségek között, 
Canisius Péter XVI. századbeli német 
jezsuitát is, akinek különösen nagy 
„érdemei“ vannak akörül, hogy a 
németországi reformáció győzelmes 
áradatát sikerült megállítani s a német 
nép egyharmadrészét Rómának meg
tartani. A szenttéavatási ünnepség 
egyik hivatalos főszemélye, Salotti 
prelátus, az avatás délutánján az Al 
Gesu jezsuita templomban beszédet 
mondott, amelyben az új szentet többek 
között a következőképen magasztalta, 
Lutherrel szembeállítva:

„Luther a pokol szülötte volt, aki 
szerzetes létére az érzékiségre adta 
oda testét, aki szűzi lelkeket ragadott 
ki a klastrombái, hogy azokat kéj
vágyának áldozatává tegye. Luther 
tönkretett minden műveltséget és a 
németeket kegyetlen, vérszomjas, dúló, 
dühöngő néppé tette. Pártja a szen
vedélyek és az istentelenség mocsará
ban gázolt. A legnagyobb szükség 
idején lépett fö l vele szemben Isten 
parancsára Canisius. Eztorkonragadia 
és békóbaverte a szörnyet. Megmen
tette a német művelődést és megóvta 
annak kapcsolatát a latin, a katholi- 
kus, az emberi művelődéssel. Luther 
a maga követőit a mélységbe viszi, 
Canisius pedig égbeemeli a maga 
híveit. Az Isten Ítélete világos és 
nyilvánvaló. Luther és a műve szét- 
porlik, Canisius pedig új tisztességre 
jut. A protestantizmus jelentéktelen
ségbe sülyed, a katholicizmus hatalma 
pedig minden népben és országban 
emelkedik“ stb., stb.

Az ilyen és hasonló — nagyszámú 
megnyilatkozásoknál egyébként mitsem 
tarthatunk természetesebbnek, ha tud
juk, hogy a római „szent év“ ünnep
ségeinek s egész megrendezésének 
egyik fő  és kimondott célja nem egyéb, 
mint az „eretnekeknek“ a római akolba 
való visszaédesgetése.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Kicsodám nékem a Szentlélek?
Júl. 27. Meghívóm. Lukács ev. 14. íe-si. 

A Srentlélek tesz képessé engem arra, hogy 
a Jézus Krisztus által szerzett üdvösséget 
elnyerjem. Ezért először is engem, mint 
bűnös embert, Istennek igéje által meghív 
az üdvösség elsajátítására. Hallgatok-e a 
hivó szóra, az Isten igéjére? Olvasgatom-e 
a Szentlélek meghívó levelét, a Bibliát?
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Nem úgy vagyok-e, mint a példázatbeli 
meghívottak, hogy többre becsülöm a föld
nek kézzel fogható, ma meglévő anyagi 
javait, mint a reménybeli eljövendő, meny- 
nyei, lelki javakat? Óh bár hallgatnék a 
Lélek hivó szavára, hogy részesévé lehes
sek én is a nagy vacsorának!

Júl. 28. Megvilágosltom. Ap. csel. 9 . 
1- - 6. Ott a damaskusi úton Sault fény su- 
gárzá körül a mennyből s a Lélek meg
világosítván őt, felismerte elvakultságát és 
Jézusban a világ üdvözítőjét. Saulból Pál 
lelt. Hallgatván a Lélek meghívására, en
gedtem-e már lelkembe hatolni az ő meg
világosító fényözönét ? Tudok-e én is így 
szólani? „Uram, mit akarsz, hogy csele
kedjem ?*

Júl. 29. Bünbdnatom felkeltője. Lukács 
ev. 15.11—32 A Szentlélek bűneimet meg
világosítván, fel is kelti lelkemben a bűn
bánatot, a fájdalmat Isten akaratának meg
szegése miatt, hogy tudjak szólni a tékozló 
fiúval: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és 
te ellened 1* A Szentlélek által felkeltett 
bűnbánat igaz megtérésre vezet, mint ami
lyen volt Péteré (Máté 26 . ea—75.), a meg
térés nélküli bünbánat kárhozatra juttat, 
mint juttatta Judást (Máté 27.3—5. Nem 
feltételekhez kötött bűnbánatra van tehát 
szükségein, hanem a Szentlélek által veze
tett igaz és teljes megtérésre.

Júl. 30 Újjászülöm. János ev. 3.5. Nem 
elég azt tudnom, hogy bűneim vannak, azt 
is világosan meg kell látnom, hogy csak 
bűneim, vannak. Meg kell látnom, hogy már 
annyira megromlottam, hogy nem megjob- 
bulásra, hanem újjászületésre van szüksé
gem : Nem elég tehát egyszer születnem, 
hanem újonnan kell születnem. Át kell men
nem ezen a fájdalmas folyamaton, hogy 
elmondhassam magamról: Újjászülettem. 
Lehet, hogy nem tudom megmondani, mi
kor és hogyan, de azt határozottan tudnom 
kell, hogy újjászülettem-e már, vagy nem. 
Minden szülés fájdalmak között történik, 
ne húzódozzam tehát, amikor a Szentlélek 
a bűntudat legfájdalmasabb mélységeibe 
vezet. Ott ragyog fel előttem a szelíd olajfa, 
a földre küldött nemes oltóág, a kereszt
fán érteni meghalt Jézus.

Júl. 31. Megszentelöm. Róma 8 . n —14. 
Istennek akarata az, hogv én megszentel
tessem (I. Thess. 4 .3 ). Ez a Szentlélek 
bennem való munkájának a befejezése. 
Segítségemre van, hogy az újjászületésben 
állandóan meg is maradjak. Erőt ad a bűn 
elleni harcra s a felette való győzelemre, 
a hitből fakadó jó cselekedetekre és a foly
tonos tökéletesedésre. Bizonyságot tesz-e 
az én életem arról, hogy a Szentlélek már 
munkálkodik bennem?

Aug. 1. Istenem. Ap. Csel. 5 3—4. Ana
nias megcsalta a Szentleiket, tehát hazu
dott Istennek. Mily sokszor állítom én azt, 
hogy már van bennem Szentlélek, pedig 
még csak meghívásra sem hallgatok 1 Mi
lyen önhitten állítom, hogy részese vagyok 
a nagy vacsorának, pedig még nem is fo
gadtam szívembe a megvilágosító Szent
lélek Istent. Hányszor verem képmutatóan

a mellem: mea culpa, mea culpa (én bű
nöm, én bűnöm), ahelyett, hogy őszintén 
és teljesen megtérnék 1 Hányszor nevezem 
el magamat már megtörtnek, pedig már 
csak szóval vallom Megváltómnak a Jézust 
s nincs bennem igaz hit. Hányszor tánto- 
rodom meg a jónak követésében s botlom 
el a tökéletesedés útján, mert nem akarom 
engedni, hogy újjá szüljön s megszenteljen 
a Szentlélek. Hányszor, óh hányszor akar
nám megcsalni a Szentjeiket, pedig ö, mint 
Istenem, belát a lelkem mélyére s tudja 
minden bűnömet.

Aug. 2. Szentháromság. I. János 5 . 7. 
Hárman tesznek bizonyságot: az Atya, Fiú, 
Szentiélek, arról hogy ha elfogadtam őket, 
mint a Szentháromságnak három különböző, 
de lényegében egy személyét, ha hiszem, 
hogy Istenem mint Atya, Fiú és Lélek mun
kálja lelkem javát, akkor életet nyertem a 
Lélek szerint az Atyától a Fiúban. (11. v.) 
Vájjon elfogadtam-e már azt a bizonyság
tevést, hogy az Atya teremtett, a Fiú meg
váltott és a Lélek megszentelt engem. S 
vájjon bizonyságot tesz-e viszont az én 
életem e hármas munkáról? Csak terem
tett lény vagyok csupán, vagy megváltott 
és megszentelt is ? Csak hitbeli tan-e szá
momra a Szentháromság, avagy életemben 
megbizonyuló valóság-e ? I Ahány Gyula.

E G Y R Ö L - M Á 5 R Ó L .

A  m in d e n n a p i életből.
A gyerm eksirás veszedelm e.

Egészséges csecsemőnek három dolga 
van: evés, alvás és növés. Az ő kis 
életeben még nem játszanak szerepet 
az izmok. A nyugalomban levő test
nek bizonyos mennyiségű energia- 
mennyiségre, táplálékra van szükségé.

De ha munkát végez a test, akkor 
jelentékeny mennyiségben növekszik 
az erre irányuló szükséglet. Gyors és 
megerőltető munka esetében kétszer 
annyi élelemre van szükség, mint a 
pihenés állapotában.

Egy amerikai orvosi szaklap köz
lése szerint megállapították, hogy a 
csecsemők sírása, vagyis a »Gyerek- 
bőgésc sok izommunkaval jár és ezzel 
kapcsolatban kimutatja az újság, hogy 
ezzel sok energia emésztődik löl. Ezt 
a tényt a csecsemőknek kalori-méter 
rel való megvizsgálásával állapították 
meg. így azután kiderült, hogy amikor 
a gyermek ordítani kezdett, azonnal 
kétszeresére emelkedett az anyag 
cseréje a nyugatom alatti állapothoz 
viszonyítva.

ordít, akkor az anyagcseréje 4 szá
zalékkal fokozódik. . Ha megakarjuk 
érteni, hogy micsoda munkateljesít
mény ez a 4 százalékos anyagcsere
fokozódás, akkor tekintetbe kell ven
nünk azt, hogy az olyan nagyságú 
munkának felel meg, amellyel 570 
kg.-ot egy méter magasra lehet emelni. 
Az ordítással tehát sok táplálék megy 
veszendőbe, mely egyébként a test 
növekedésére szolgálna. Ebből követ
kezik, hogy nagyon is kívánatos volna, 
amennyire csak lehet, megakadályozni 
a csecsemők sírását. A teljesen egész
séges és jól táplált csecsemő keveset 
ordít és sír.

H E T I  K R Ó N I K A .
Budapest főpolgármesterévé dr. Ripka 

Ferencet választották meg. — A pénzügy- 
miniszter rendeletet adott ki, amelv a szor
zószámot az összes hatóságoknál 17.000-ről 
14 500-ra szállította le. — Az új magyar 
pénz az angol shilling lesz. Október vé
gére elkészül a pénzverde. — Gróf Lutzen- 
berger Arlurnét, aki gyanús körülmények 
között pénzt akart felvenni egy bankban, 
a rendőrség a toloncházba szállította.

Belgrádban gazdasági konföderáció 
terven dolgoznak, amelybe bevonnák Al
bániát, Ausztriát, Bulgáriát, Csehországot, 
Görögországot, Jugoszláviát. Magyarorszá
got és Romániát. — Az új Radios—Pasics 
kormány megalakult.

Romániában egy temetés alkalmával a 
temetőben harcra került a sor a görögke
letiek és a baptisták között.

Bulgária elszakított kisebbsége panaszt 
tett a román elnyomás miatt.

A csehek növelik a repülőflottát. — 
Egyébként a válság és a viszály a szent
székkel még mindig tart.

Az olasz miniszterelnök kijelentette, 
hogy nem tűr szerb egyed uralmat az Aegei 
tengeren.

Portugáliában leverték az újabb for
radalmat.

Anglia erősíti hajóhadát.
Anglia—Japán—Amerika között titkos 

egyezmény jött létre a kínai kérdésben.

H A R A N G S Z Ó .

Szetith. u. 7. vasárnapon.
E v. Márk Vili. 1- 9.

A szegények és szükséget szenvedők felé 
nyújtsuk ki készséggel segítő jobbunkat mi is 
és iniadságos lélekkel vezessük el őket 
Istenhez, mert így lesz csak értéke és ér
telme a segítésnek.Ha a gyermek 24 órából egy órát

Erzsébet Királyné szálló Budapest, IV., Egyetem-utca 5. és 7.
Elsőrendű modern polgári szálló, a Belváros központjában. Központi fűtés, mosdók hideg
meleg vízvezetékkel. Lift. E l i s m e r t  jó k o n y h a .  Esténként cigányzene. Polgári árak.

Evangélikus papok ás családok megszokott találkozó helye. 6—12 Szabó Imre, szállodás.
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Pénzügybizottsági ülés. A dunántúli
egyházkerület pénzügyi bizottsága szent- 
mártoni Radó Lajos elnöklete alatt ülést 
tartott Sopronban. Az ülésen részt vettek 
Kapi Béla püspök és dr. Mesterházy Ernő 
kerületi felügyelő is.

Új egyházmegyei törvényszéki biró. 
A fejérksmáromi egyházmegye egyházme
gyei törvényszéki bíróvá Vétsey Ede al
tábornagyot választotta meg.

Lelkésziktatás Salgótarjánban. Szép 
ünnepség keretében iktatta be a salgótar
jáni ág. h. evang. egyház leikészi hivatalába 
július 12-én dr. Csengödy Lajost a nógrádi 
egyházmegye esperese, Mihalovits Samu. 
A templomban lefolyt beiktatás után Szabó 
Dezső ref. lelkész üdvözölte az új lelkészt. 
Az acélgyári kaszinó nagytermében meg
tartott társas banketten az első felköszöntőt 
Mihalovits Samu esperes mondotta a kor
mányzóra, mit a jelenvoltak állva hallgat
tak meg. Majd dr. Zelenka Ottó kir. járás- 
biró, egyházfelügyelő, Vabros Béla, Hor
váth László, dr. Csengödy Lajos, Szentbe 
László, Szántay József, Eisele Ottó, Hor
váth László r. kath. lelkész, Fabinyi József 
és mások pová'köszöntői után ért véget 
az ünnepség.

H arangavatás. Július 5-én megható 
ünnepség keretében avatta fel s adta át 
magasztos rendeltetésüknek az új haran
gokat Szakonyban Herints Lajos esperes. 
A felavató istentisztelet után díszközgvűíés 
volt, amelyen Tóth Kálmán lelkész üdvö
zölte az esperest, majd felolvasta a haran
gok beszerzésének történetét. A beszerzett 
új harangok (az fgyik 224 kg. súlyú, a 
másik 99 kg) 29 millióba kerültek

Egyházkerületi közgyűlés. A dunán- 
tú i evangélikus egyházkerület folyó évi 
rendes közgyűlését ez évben Pápán tartja. 
A legnagyobb valósdnüség szerint szept. 
21—25 napjaiban.

Tanító választás. A soproni gyülekezet 
egyhangúlag 3 új tanítót választott Ammin- 
ger Kálmán, Prinner András és Gatsch 
Sándor személyében.

A gyám intézet köréből, A vasi közép 
egyházmegye területén gyámintézeti célokra 
gyűjtöttek: Körmend 1,463.250, Kőszeg
764.000, Meszlen 86.550, Nemescsó 488.324, 
Nemeskolta 203.700, Örimagyarósd 250.000, 
Répcelak-Csánig 658100, Sárvár 1,473 500, 
Szentgotthárd 1,210.000, Szombathely 450 
ezer, Uraiújfalu 600 ezer, Kőszegi leány- 
gimnázium 435 ezer, Szombathelyi ifjúsági 
egylet 172 ezer, Kőszegi gyámintézeti val
lásosestély offertóríuma június 24-én 838 
ezer K. Összesen 9,092 424 K.

Nyugalmazott iglói magyar tanár. 
Kiss Albert iglói tanárt, aki löbb éven át 
működött az iglói evangélikus gimnázium
nál, a cseh kormány nyugdíjazta.

Nemes lélek. Gärtner Rezső a budai 
evangélikus iskolának most jubilált tanítója 
jótékony célokra 1 millió koronát adomá
nyozott.

Gyerm eknyaraltatás. A budai Mária 
Dorottya nöegyleí gyermekpatronás osztá
lya 15 fiút és 15 leányt nyaraltat egy-egy 
hónap alatt.

Lelkészegyleti gyűlés. A somogyi ev. 
lelkészegylet július 8-án Nagykanizsán tar
totta tavaszi gyűlését. Ezt megelőzőleg a 
lelkészek és az éppen akkor tanítóegyieti 
gyűlésre összeseregiett tanítók, úrvacsorá
hoz járultak, melyet Mesterházy Sándor 
esperes osztott ki. A lelkészegyleti gyűlés 
nagy részét a Kapi Béla püspök áitai vég
zett egyházlatogatás felett folytatott elmél
kedés, eszmecsere képezte. Kegyelettel em

lékezett meg a gyűlés boldogult Gyurátz 
Ferenc püspökről és érdemeit jegyzőköny
vében megörökíteni határozta. Több indít
vány és a folyó ügyek letárgyalása után a 
lelkésvtestvérek új erőt merítve távoztak 
gyülekezeteikbe, hogy hűséggel szolgálják 
ev. egyházunkat és a mi Urunkat: a Jézust.

Lemondott számvevőszéki elnök. 
Ihász Mihály kertai lelkész, aki 12 évig 
viselte a veszprémi egyházmegye számvevő- 
széki elnöki hivatalt, ezen megbízatásáról 
lemondott.

Új missziói egyház. Csögle központtal 
új missziói egyház van alakulóban. Az ima
ház és a lelkészlakás már is épül. Az új 
missziói központ létrehozásában fáradha
tatlanul közreműködött Takács Elek esperes 
és Kakas József dabronyi lelkész.

Egyházmegyei közgyűlés. A soproni 
alsó egyházmegye ez évi rendes közgyűlé
sét a vidék és a helybeli hívek nagy érdek
lődése mellett Szakonyban tartotta. Dr. 
Ajkay Béla felügyelő betegsége miatt aka
dályozva lévén a megjelenésben, a világi 
elnöki széket Schandl János vadosfai fel
ügyelővel töltötték be. Herints Lajos espe
res terjedelmes jelentésben számolt be a 
gyülekezetek állapotáról, a hívek áldozat- 
készségéről, az egész egyházmegye terüle
tén az evangéliomi öntudat erőteljes ébre
déséről.

Kibővítik a kőszegi leánygim náziu
mot. A kőszegi nőneve ó leányintézet szűk
nek bizonyu t. Évről-évre többen és többen 
keresik fel ezt az országoshírü nőnevelő 
intézetünket. Ez idén a bentlakni szándé
kozó jelentkezők száma jóval túl haladta 
az internátus befogadó képességét, úgy 
hogy ennek kibővítésével komolyan foglal
koznak az illetékes körök. A kőszegi nő
nevelő intézet felvirágoztatása az intézet 
fáradhatatlan és lelkes igazgatójának, Arató 
Istvánnak nevéhez fűződik.

Diósgyőr-vasgyár. Az egyház haszná
latba veire az új dunántúli keresztyén éne
kes könyvet, melyből a Nőegylet 80, egyes 
hívek pedig mintegy 45 darab énekesköny
vet _ajándékoztak templomi használatra.

Új egyházmegyei tisztviselők A fejér- 
komáromi egyházmegyei lelkészegyesület 
elnökévé Podhradszhy János alesperest 
választotta meg.

Gáncs Aladár székesfehérvári lelkész 
távozásával megüresedett egyházmegyei 
pénztárosi állásra Piri Károly szendi lel
készt választotta meg.

A Pécsett elhelyezett m. kir. Erzsébet 
tudományegyetemen a rendes beiratások
1925. évi szeptember hó 1—12-ig eszkö
zöltetnek. Az egyetemnek ideiglenesen Sop
ronban működő evangélikus hittudományi 
kara hallgatóinak bairatása a kar székhe
lyén fog megejteíni. Azok, akik nem voltak 
még ezen egyetem hallgatói, kérvényezés 
útján nyert felvételi engedély alapján f. évi 
szeptember 16-tól 23 ig iratkozhatnak be. 
Ezek felvételi kérvényüket f. évi augusztus 
hó 31-ig nyújthatják be az illetékes kar 
dékáni hivatalába. Az utólagos beiratkozás 
f. évi október hó 6-ig dékáni, azontúl ok
tóber hó 14 ig rektori engedéllyel végez
hető. Az egyetemre való felvételért, — tan
díjmentességért, — köztisztviselői tandíj- 
kedvezményért, — menzakedvezményért — 
és internátusi felvételért előterjesztendő 
összes kérelmek egy, kellően felszerelt 
kérvénybe foglalva, melyhez egy felzetlap 
is csatolandó, az illetékes kar dékáni hiva
talába nyújtandók be.

Esperességi gyűlés. A somogyi evang. 
egyházmegye az évi rendes közgyűlését

Iharosberényben július 16-án tartotta. A 
gyámintézeti istentiszteleten Seregély István 
szepetneki lelkész prédikált. A belmissziói 
ünnepségen Teke Dénes sandi lelkész tar
tott propaganda előadást, melynek nagy 
hatása lett.

Új esperességi felügyelő. A bácsi 
egyházmegye felügyelőjévé Szmik Gyula 
gyógyszerészt választotta meg.

A gyámintézet köréből. A veszprémi 
egyházmegyében a gyülekezetek ez idén 
gyámintézeti céiokra több mint nyolc millió 
koronát áldoztak. A rendelkezésre álló 
összegből Tapolca és Fehérvárcsurgó egy- 
egy millió korona segélyt kapott. Tehet
ségéhez mérten segélyezik Szentgotthárd 
misszióegyházat is.

A győri evangélikus szeretetház leány- 
internaiusa szept. 1-én újra megnyílik, ahol 
vidéki tanulóleányok gondos nevelést, teljes 
ellátást nyernek. — Bővebb felvilágosítást 
a szeretetház igazgatósága ad.

Új fiókegyház. A Veszprémhez tartozó 
Balatonalmádiban új fiókegyház alakult.

Rohonc elhatározta, hogy tornyát még 
ez ev folyamán újjá renoválják.

Bodóhegy. A gyülekezet felügyelőjévé 
dr. Vucsák István muraszombati orvost 
választotta meg.

Vágód. A gyülekezet lelkészévé Reinisch 
Ferdinand segédlelkészt választotta meg 
Gallneukirchenbői.

Vasdobra. Kocsár Károly elhalálozása 
folytán megüresedett tanítói állásra Pós 
Adolfot választották meg.

Töfőkbecse. Ponyiczky Pál lelkész 32 
éves korában rövid, de nehéz szenvedés 
után elhalt. Nyolc évig volt a törökbecsei 
gyii eke/.et lelkésze. Á dás emlékére !

Szabadka. Az egyház szeptember 21-én 
ünnepli meg templomának 25 éves jubile
umát.

Zimony. Schumacher Sámuel zimonyi 
lelkész és szlavóniai esperes a legutóbbi 
esperesi ülésen, úgy az esperesi, mint a 
leikészi állásáról lemondott.

Kácsfalu. Czipott Áron kácsfalui leik., 
Walter Antal eszéki lelkész közreműködé
sével július, hó 5 én avatta fel Kácsfalu és 
a hozzátartozó Bolmány leányegyház új 
harangját.

Halálozások. Ifj. Klaár theol. hallgató 
Verbászon, Dietrich theol. hallgató Eszéken 
elhaltak.

Nyugodjanak békében I
Antonovácon június 11-én avatták fel 

a 3 q súiyu új harangot.
Hrasztovác. A felső horvátországi es- 

peresstg itt tartotta folyó évi rendes köz
gyűlését dr. Pop zágrábi esperes elnöklete 
aiatt.

Felhívás. A gyulai áll. elemi iskolánál 
üresedésben levő férfi tanítói állásra oly 
ev. vallásu áll. tanító jelentkezését kérem, 
ki mint áll. tanító vállalná a vasárnapi ev. 
magyarnyelvű istentiszteletben a kantori 
teendőt. Kinevezésről nem lehet szó, csak 
már állásban levők áthelyezéséről. Isten
tiszteleten való működésért természetesen 
csak csekély díjazásról lehet szó, mert 
kezdő az egyház. Jelentkezés július hó 25-ig 
eszközlendó, igények megjelölésével — csak 
áil. tanítók! — Cím : K e m é n y  G á b o r  
ev. lelkész Soltvadkert.

A kecskeméti Jogakadémián az 1925—
1926. tanév első fele 1925. szeptember 1-én 
kezdődik. A beiratások szeptember 1—27- 
ig eszközöltetnek. Ezentúl a joghallgatók 
fölvétele a megállapított létszám keretén 
belül csak a késedelem komoly okának 
kellő indokolása alapján történhetik és pe-
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dig október 14-ig. A tanév ünnepélyes meg
nyitása szeptember 27-én történik, amelyen 
minden joghallgató tartozik megjelenni. Az 
akadémiai előadások szeptember 28-án 
kezdődnek. Alapvizsgálatok határideje szep
tember 1—15-ike.

Megszűnt az egyházak postai ked
vezménye. A vallas- és közoktatásügyi 
miniszter külön rendeletben közölte az ille
tékes egyházi hatóságokkal, hogy az annak 
idején kereskedelemügyi miniszteri rendelet 
alapján életbeléptetett postadíjátalánvozási 
rendszert ez év július 1 - töt kezdődően 
megszüntette. Ennélfogva július 1-től kez
dődően minden egyházi hivatal és intézet 
a póstai szolgáltatások díját rendes for
galmi postabélyeggel köteles leróni.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Németország. A német nők szövetsége 
az ifjú munkások érdekében foglalt állást 
és olyan követeléssel lép fel, hogy minden 
18 éven alóli munkásnak 3 heti szabadság 
adassék évenként csakhogy testi fejlődése 
kárt ne szenvedjen. E tekintetben segítsé
gére van az a mozgalom, mely a fiatal
korúak nyaraltatását elősegíti. Németország
ban már 29 ilyen állandó nyaraltatási hely 
van teljes üzemben még pedig az ország 
legszebb helyein, ahol a fiatalkorúak olcsó 
pénzért tölthetik szabadidejüket, sőt vannak 
ott ingyenes helyek is. Ezekhez járul még 
44 szügszerinti nyaraltatási hely is.

A hannoverai tartományi egyház most 
választolta meg új püspökét Marahrens 
Stade városi generálissuperintens szemé
lyében.

A német birodalmi gyűlés olyan tör
vényt fogadott el, amely az összes ünnep
napokat, melyeket az egyházak 1919. évi 
augusztus 11 előtt megtartottak volt, törvé
nyesen védi.

Luther leszármazottjai Erfurtban meg
tartották családi napjukat. Megjelentek 
mintegy nyolcvanan, de ki lett mutatva, 
hogy a nagy reformátornak ma leányágon 
482 leszármazottja él. Ezek elhatározták, 
hogy minden harmadik évben összejönnek 
majd és ápolják egymás között nagy elő
dök emlékét.

Svédország. A nagy keresztyén világ- 
konferencia, melyet augusztus folyamán 
Stockholmban meg fognak tartani, nem 
akarja az összes keresztyén felekezeteket 
egybeolvasztani, sőt ép ellenkezőleg tiszteli 
és épségben tartja a történetileg kifejlődött 
alakzatokat csak a szociális, gazdasági és 
politikai élet kérdéseiben szeretne igazi 
egységes keresztyén szellemet létesíteni. 
Ezekben a kérdésekben egyetértenek az 
összes protestáns egyházak, de a görög 
keleti egyházak is, csak a római katholikus 
egyház nem képviselteti magát a szeretet
nek eme nagyszerű együttműködése kér
déseiben.

Lengyelország. A lengyel atrocitások 
sorozata megint eggyel szaporodott Strelno

városában az evangélikus segélyegylet há
zát lefoglalták, a diakonissát és az öreg 
asszonyokat kitették az uccára.

A svéd király már hozzájárulását adta 
ahhoz, hogy a konferencia összes tagjait 
az udvarnál díszes keretek között fogadja.

Oroszország. Oroszországban a nyo
mor csak nem akar megszűnni. Széles, 
nagy területeken éhínség van. Különösen 
a Volga mellett, az éjszaki Kaukázusban, 
Ukrajnában és nyugati Szibériában a múlt 
esztendőben olyan rettenetes szárazság 
volt, hogy még a vetésre szükséges gabona 
sem termett meg. A száraz télre eső nél
küli tavasz következett. Millió ember ván- 
szorgott a puszta vidékeken eledelt keresve. 
A Volga mellett 24 000 ember halt meg 
éhen, ezren és ezren fagytak meg a télen 
és több mint 600.000 ember az éhség kö
vetkeztében.

Kina. A kínai forradalmi, háborús álla
potoknak több oka van. Sztrájkmozgal
makkal kezdődött a dolog. A csingtaui és 
sanghai japán gyárak munkásai béremelést 
kívántak, mert munkaadóik igen kihasznál
ták őket, hiszen előfordult, hogy 14 órai 
napi munkát követeltek ifjukoruaktól, kevés 
védelem volt a személyes biztonság érde
kében és igen kemény büntetéseket szabtak 
a késedelmezökre. Hason állapotok előfor
dultak a többi gyáraknál is. A szociális 
indok mellé lépett a politikai nehéz helyzet. 
Az ántánt-hatalmak igen nagy Ígéreteket 
tettek a kínaiaknak, csakhogy a világhábo
rúban részivé gyenek, de az ígéreteket nem 
tartották be. Kinai tartomanyrészleteket 
most megszállva tartanak, saját bíráskodá
suk van és hatalmi vágyaikat nyíltan kife
jezésre juttatják. Mindez elégedetlenséget 
szült. Ezt az elégedetlenséget használja fel 
most Oroszország s a szovjet képviselői 
és ágensei folyvást szítják azt.

Svájc. A baseli theologiai fakultást nagy 
veszély fenyegeti, a baseli kommunisták 
olyan határozatot tudtak a városházán ke
resztül szorítani, meiy szerint ettől a fakul
tástól elveszik az állami illetőleg városi 
segélyt és ez által megszüntetik. E határo
zat azonban még nem jogerős, ehhez még 
a népgyűlésnek is van szava.

Örményország. Ez a szerencsétlen or
szág teljesen az orosz bolsevikok befolyása 
alá került, akik most már az ősi örmény 
keresztyén egyház megbolygatásán is dol
goznak. Valami új egyházi alakulat kelet
kezett, amelyet a kommunista kormány 
igen támogat. Ennek van sajtója és szabad 
mozgása, ellenben a régi, igaz örmény egy
háznak megtiltottak minden sajtóterméket, 
úgy hogy még egyházi könyveit sem tudja 
nyomatni, azonkívül meg minden életmeg
nyilvánulását elnyomják________________

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Schneider János a M F. 

T. R. tisztviselője Budapest eljegyezte Papp 
Vilmát Ajkáról. Isten gazdag áldása szen
telje meg kötendő frigyüket.

Halálozás. Dr. Scholtz Kornél, Scholtz 
Ella és férje Dr. Tóth Miklós, Dr. Scholtz 
Oszkár és felesége Ittzés Vilma, Pfeiffer 
Sándor és felesége Tólh Margit kis fiukkal 
Péterrel együtt, kiterjedt rokonságuk nevé
ben is, mélyen szomorodott szívvel, de a 
jóságos Isten akaratában való megnyug
vással jelentik, hogy forrón szeretett édes
atyjuk, illetve nagyatyjuk, szépapja és 
rokonuk eperjesi Scholtz Gusztáv a bányai 
evangélikus egyházkerület nyug püspöke, 
a budai ev. egyházközség kiérdemült lel
késze, a magyar főrendiház volt tagja stb. 
áldásos és nemes szívjóságtól áthatott éle
tének 83-ik, özvegységének 10-ik évében, 
Budapesten 1925 évi július havának 12-ik 
napján dé után 6Vs órakor az Urban csen
desen jobblétre szenderült. Drága halot
tunkat a folyó hó 15 én, szerdán délután 
3 órakor a budai evangélikus egyház vár
beli (Bécsi kapu-téri) templomában leendő 
megáldatása után a farkasréti temetőben 
levő családi sírhelyen fogjuk örök nyuga
lomra helyezni. Budapest, 1925. július hó 
12 en. „A szeretet soha meg nem szűnik.“ 
I. Kor 13, 8

Ú J D O N S Á GOK.
Ötnegyedmilliárdot gyűjtöttek a sze

génysorsú tüdöoetegek számára. A ma
gyar társadalom ötnegyedmilliárd koronát 
juttatott a Lukács György v. b. t. t. elnök
lete alatt álló József kir. herceg szanatóri
um-egyesület szegénysorsú tüdőbetegeinek 
gyógyítására.

Meggyilkolta az édesanyját. Bagamér 
biharmegyei községben Vályi Gábor föld - 
míves meggyilkolta özvegy édesanyját, Vályi 
Dánielnét. A fiú édesanyjával öröksége 
miatt állandóan viszálykodásban élt.

Felemelik a hadirokkantak, hadiöz
vegyek és hadiárvák illetményét. A kor
mány rendeletet adóit ki, amellyel a nem 
hivatásos állományból származó hadirok
kantak, hadiözvegyek és hadiárvák illetmé
nyeit augusztus elsejétől fölemeli. A kor
mányrendelet, valamint a népjóléti minisz
ternek ehhez fűzött végrehajtási átasítása 
a Budapesti Közlöny keddi számában je
lent meg.

A Magyar Nemzeti Bank jegyforgal-
ina a jú ius 15-i kimutatás szerint a július 
7-i állománnyal szemben 186.3 mihiárddal 
csökkent.

A vetésidő alkalmából felhívjuk olva
sóink figyelmét a nemesített vetőmagvak 
használatának fontosságára. Minden gazda, 
aki termését mennyiségileg és minőségileg 
fokozni akarja, nemesített vetőmagot vessen. 
A legközismertebb és legjobban bevált 
nemesített vetőmagvak a Szekács-féle búza 
és ősziárpa, valamint a Fleischmann-féle 
rozs, melyeket kizárólag a Vetőmagnemesítő 
és Értékesítő r. t. (Budapest, V., Mérleg- 
ucca 3 ) hoz forgalomba. A vállalat érdek
lődőknek szívesen ad közelebbi felvilágo
sítást.

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. 12—20
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Harc protestáns és katolikus írek 
között. Az északír történelmi ünnepek 
során Glasgowban a katolikus és a protes
táns írek összetűzlek egymással. Mintegy 
1000 ember megsebesült, mig 21 embert 
letartóztattak. Közben igen sok ablakot 
bezúztak.

Tehenek kivitele Törökországba.
Egyik Törökországban élő hazánkfia, aki . 
Anatoliában egy 3000 holdas mintagazdaság 
vezetője, az ÖMGE-hez intézett levelében 
arra hívja fel a magyar gazdaközönség 
figyelmét, hogy Törökországban nagy hiány 
van fejőstehenekben és ezért érdemes volna 
magyar gazdáknak oda eladás céljából 
teheneket kiszállítani.

Amundsent, az északi sark hősét a 
norvég törvényhozás már régebben évi 
6000 K nemzeti ajándékkal tüntette ki, 
melynek összegét az újabb sikeres expedí
ció után évi 12 000 K ra emelték fel.

Négy bikaborjut ellett Tóth János 
sümegcsehii gazda tehene; mind a négy 
borjú egyformán életre való. A tehén 10 
éves, eddig 14 borja volt, legtöbbször kettő 
egyszerre.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az U) Idők-nek 29. számában befeje
zést nyert Csaíhó Kálmán érdekes regénye, 
a „Leányok, anyák, nagyanyák“ és tovább 
folytatódik Beczássy Judit szép regénye, 
„A bestia“. Közli a lap azonkívül Rákosi 
Jenő és Karinthy Frigyes cikkeit, illés Endre 
es Halász Imre elbeszéléseit, Juhász Gyula 
és Varságh János verseit, számos művészi 
és időszerű képet és a lap renddvüi nép
szerű rovatait, a szerkesztői üzeneteket és 
a szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára 
negyedévre 80.000 kor. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest VI., Andrássy-út 16

Magyar Lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény fojyik. Tutsek: Jázminnirág, J. Co- 
lomb: Évi néni. E regényeken kívül mulat
tató, tanulságos és érdekes olvasmányok, 
szebbnél szebb képek egész kincsesházát 
találja meg az olvasó a lapban. Előfizetési 
ára negyedévre 30 000 K. Minden előfizető, 
aki 50.000 koronával fizet elő egy negyed
évre, a Magyar Lányokon kívül három ki
váló ifjúsági regényt kap szép kiállításban. 
Mutatványszámot kívánatra ingven küld a 
kiadóhivatal Budapest, VL, Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom képes gyermeklap, 
Barátja, tanítója, szórakoztatója a magyar 
gyermekvilágnak. Szövegben, képben, gaz
dag tartalommal jelenik meg, havonta há
romszor. Alapította: Pósa Lajos. Szer
keszti: Gaál Mezes. Előfizetési ára negyed
évre 25.000 K. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.

A NÉMZET júliusi száma. A Nemzet 
júliusi számában a magyar irodalmi nagy
ságok legszebb és legújabb alkotásait közli 
le. Hozza Gárdonyi Gáza, Herczeg Ferenc, 
Lampérth Géza, Pintér Jenő, Cholnoky 
László, Dr. Dömötör Mihály elbeszéléseit, 
cikkeit, Aprily Lajos, Hangay Sándor, Vályi 
Nagy Géza, Balogh István szebbnél-szebb 
költeményeit. Sorra következnek a legna
gyobb magyar irodalmi tehetségek leggon
dosabb és legújabb munkáik.

„A Nemzet“ az irodalmi eseményeken 
kívül gyönyörű, szebbnél-szebb illusztráci
ókkal és ismeretterjesztő cikkekkel gazda
gította tartalmát.

„A NEMZET“ előfizetési ára 1 évre
600.000 kor. Előfizetéseket a kiadóhivatal

hoz Vili., Szentkirályi u 23. sz. alá kell 
intézni. Köztisztviselők 20% engedményben 
részesülnek. „A Nemzet“ kapható az összes 
pályaudvarokon és az elárusító bódékban.

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 folytai: b e :
— A számok ezreket értékelnek. — 

Szentgotthárdról: Berke Elek 30, Malasits 
Kálmán 50, Farkas Józsefné 16, Mariin Jo- 
zsefné 60, Németh József Zsida 20, özv. 
Gosztola Józsefné Felszopor 8 , Rácz Sán
dor Kajár 14, Nemecskó Sándorné Duna- 
főldvár 3, Bárány Máté Nádasd 4, Kovács 
Jenő Ikervár 4, Répcelakról: Mezzö Sámuel 
10, dr, Ajkay István 80, Gatsch Sándor 
Györköny 8 , Petrovics Ferenc Gór 4, Rum
ból : dr. Krenner Béla 18, Magassy Sándor 
4, Fülöp Lajos 10, Győrből: Marton László 
14, Boczor János 8 , Schneider Nelly 10, 
Karsay Lajosné 8 , Gosztola József 4, De- 
metrovich Mária 4, Ritter Frigyesné 4, Tóth 
Lajos 4, Horváth Miklós 4, László István 
18 , Mikiás Mihály 16, Erdős Sándorné 4, 
Kovács István 4, Jausz Lajos 3, Kaposvár
ról : Jamrich Edéné 4, dr. Ittzés Zsigmond 
16, özv. Mióvacz Györgyné 4, özv. Németh 
Józsefné 5, Németn Lajos Zalaiövő 130, 
Kovács Sándor Rábaszenttamás 4, Kör
mendről: Heiceg Ede 6 8 , ifj. Hacker János 
16, Belencsak Mihály 4, Kluge Pál 10, No
vak Józstf 2, Szabó Lajos 4, Fiakker Sán
dor Bicske 4, Télről: Kozma Lina 1, Csete 
László 10, Szép Irnréne 5, ifj. Mózes Már
ton Hajmasker 24, Horvath Károly Zala
egerszeg 36, Miskolcról: Dobos András 10, 
Bartkó Sándor 4, Kovács Sámuelné 4, 
Szombathelyről: Saly Károly 4, Nika József 
10, Kirnoauer Lajos 100, Schleifer lmrené 
4, Sostarecz János 16, Szabó István Győr- 
szentmárton 4, Mórotz Gyula Baltavar 4, 
Kőszegről: Flämisch Gusztáv 16, Róth Jenő 
36, Rónai Frigyes 100, Griller Matild 4, 
dr. Lauringer Janosné 4, Harsányi Gyula 
4, Karner Frigyes 18, Czirák Sári Bicske 
4, Bakó Béla Felsőrajk 36, Zugovits Lajos 
Répce3zemere 4, Gulyás Nandorné Balaton- 
szentgyörgy 4, Rupprecht Antal Sajtoskál 
16, Pécsröi Müller Béla 6, Hűber Fülöpné 
14, Budapestről: Szabó Észter 4, Hollós 
Ida 4, Varga István és neje 50, Hoitsi Frí- 
doiin 4, Szabó Sámuel 4, özv. Beniczky 
Józsefne 4, dr. Thébusz Béla 300, Petz M. 
44, Kozma Gabriella 4, Szakács József 4, 
özv. Mokry Endréne 10, Horváth Ilona 4, 
Nadassy Kálmán 20, Mikoiih Sándor 70, 
Celldörnölkről: Csepregi Sándor 6 , Kiss 
Sándor 4, Kaibátsch István 4, ihász Antal 
4, Kemendi Sándor 4, Szendrey Gézáné 5, 
Leitner Imre 14, Hajnalffy Guta Kispest 
10, Mihály Gyuta Zalabesenyö 10, Vesz- 
premoői: dr. Wallner Emil 12, özv. Skra- 
oak Gezane 4, Györszabadhegyről: Farkas 
Antal 22, Boila Ignác 25, Vértesi Zoltán 
Magyarbóly 30, Dómján Ferenc Derges- 
puszta 4, Hajdú Józsefné Debrecen 4, Ádám 
Antal Kecel 16 , Reizinger Keresztély Lajos- 
komárom 20 ezer K.

felelős i.ícrkesxtő éo kiauSő: CZIPOTT GÉZA 
»s3»ígot.tK..iri!, Titayírasasyts. 

Szerkesztőtárs: NÉKKTH KAROLY. 
Káatratoksi nem adunk vitass.

Evang. kertészt keresek. — Cím : 
Lelkószi hivatal Tárnokréti, posta 
Markotabödöge. 4—4

Szeptember 1-ével megnyílik Grazban az

Evangélikus Leányotthon,
mely az evangélikus Diakonisszák fel
ügyelete alatt fog állani. A keresztyén 
szülők figyelmét felhívjuk e jeles inté
zetre. Érdeklődni lehet: Diakonissen- 

haus Graz—Göstinger Maut.

Városi evang. lelkész-házaspár keres 
olyan egészséges mindenes nőt, aki a ház
tartás összes munkáit: főzés, takarítás, 
mosás, mosogatás stb. teljesen egyedül és 
önállóan el tudja végezni. Ajánlatokat fize
tésmegjelöléssel a „Harangszó“ kiadóhiva
tala továbbít. A hely elfoglalható szeptem
ber 1—15, esetleg okt. 1-én. 1 - 4

Intelligens gazdaasszonyt keresek, aki 
kiválóan tud főzni és háztartásomban a 
szakácsnői teendők ellátására is vállalkozik. 
Eddigi működéséről bizonyítványokat, igé
nyek közlését kérem. Dr. Matolcsay Sán
dorné Kaposvár. (Ezidöszerint szeptember 
1-ig címem: Fonyód-Bélatelep) 1— 4

Pályázati hirdetmény.
Helyettes óvónő, protestáns, sürgősen 

kerestetik. Miután óvónő nemsokára nyu
galomba vonul, véglegesítésre kilátás. — 
Gyönyörű kert, lakás. Helyettesi fizetés: 
havi hatszázezer korona, havi 50 kg. szén; 
főzéshez óvónő átengedi edényeit, kerti 
veteményeit, konyhát, szobát. Ajánlatok 
válaszbélyeggel Magassy György elnök úr
hoz Kemenesmagasiba, Vaomegye, kül
dendők. 1—2

Elemi s polgári iskola közelében lakó 
özv. evang. papné vidéki leánykát teljes 
ellátásra magához venne. — C ím : özv. 
Horváth Béláné Budapest, Vi, Szt. László
u. 26. IV. 30. 1— 0

Özvegy, nyugdíjas, vagy iparos állandó 
lakást kaphat Balatonalmádin „ B o r o s -  
villában“. 1—6

K i  1 1 1  < 1  r ó l a ?

Fiam, Szakács Imre 18. honvéd 
orosz fogoly legutolsó címe: Priston 
Kanalaka Kontóra No. 5. Nyehara- 
sowa-Archangelsk. Utoljára 1917 ben 
írt. Ha valaki tud fiamról, szívesked
jék értesítést küldeni.

Szakács János
3—3 Nagysitke (Vas m.)

F a l i i h a n  a h o 1 orvos és gyógyszertár I a i u u a l l ,  van, száraz, napos, portalan 
lakást, jó ellátást és kiszolgálást keresek 
17 éves leányom részére, betegség utáni 
üdülés céljából, több hóra, méltányos díjért, 
egészséges család körében. Ajánlatokat, 
esetleg szíves tanácsokat a következő címre 
kérek: Ihász Ferenc tanár, Sopron tanító
képző. 2— 2

Nyomatott Welliach Bála villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I B É L A

lVlO-ben.

L a p  tulaj dón o b :

i  DonáDtúll Lutber-SxOvetsda
Az Onzágon Luthpr-K/oret- 

tég hirataloa lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
£b reklámadók a 

HARANGSZŐ Bzorkesztő- 
kladóhlratalának 

Hientgotthárdr» (Vaarm.) 
küldendők, 

Blőflsetéet elfogad 
minden ovanr. lelkéea 

*e tanító.
MeoJBlanlk Dioden vasárnap.

A k i  fö l  n e m  veszi az ő ke re sz tjé t és ú g y  n e m  követ engem , 
n e m  m é ltó  én  hozzám .

Szerkesztő kiadóhivatal:
SZENTOOTTHÁRD.

Vasvármegye.
A „HAHA.1USZ0“

előfizetési ára: a harmadik 
negyedévre 18.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Latker-Szővetégl tagoknak 

10°/e-OS kedvezmény. 
Amerikába egéaz évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a IQ. negyedre 20.000 K.

A .Harangsió“ terjeazté- 
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

Cselekedetek 
vagy gyümölcsök?

Máté 7 . íe. „Gyümölcseikről 
ismeritek meg őket“ . . .

Valódi-e a mi keresztyénségtink ? 
Ha valódi, akkor azokról a jó gyü
mölcsökről lehet megismerni, ame
lyeket nevel és hordoz. Gyümöl
csök . . . tehát nem nagy cseleke
detek és teljesítmények, amelyek 
már annyiszor megcsaltak ben
nünket, és amelyek még éppen 
nem csalhatatlan bizonyságai a 
valódi kereszlyénségnek. Lehetsz 
a könyörületesség szent ügyének 
talán a legszorgalmasabb munkása, 
és ennek ellenére a keresztyénsé- 
ged még mindig hamis lehet, ha
sonlíthat a terméketlen fához, a- 
melyet felcicomáztál néhány ke- 
resztyénies cselekedettel. És hát 
éppen ez a különbség a „cseleke
detek“ és a „gyümölcsök“ jelen
tése között. A cselekedeteket vég
hez lehet vinni, lehet utánozni is, 
a gyümölcsök belülről nőnek ki a 
hivő szív gyökérzetóből minden 
erőszak, zaj és lárma nélkül! Az 
igazi keresztyénség éppen nem nagy 
cselekedetekből áll, amelyek kihív
ják a vil&g bámulatát, hanem az 
Isten parancsának komoly teljesí
tésében és az ő szent akarata iránt 
való feltűnés nélküli engedelmes
kedésben !

Vizsgáljuk meg ezek u tán : mi
ként állunk a mi templombajárá- 
sunkkal, a mi szeretetmunkánkkal, 
alamizsnaosztogatásunkkal és ezek
hez hasonló egyéb tevékenysé
günkkel? Talán el akarunk vala
mit érni ezekkel; talán látszani 
akarunk ezek által valakiknek, vagy 
pedig mindazok egy alázatos, Is
tenben örvendező, hálás szív leg
mélyéből nőnek ki ? . . . Nézzünk

utána különösen annak, hogy ma
gán-, otthoni és nyilvános életünk
ben végigvonul-e a keresztyénség, 
mint szent komolyság. Szigorúan 
ítéljük meg magunkat és vizsgál
juk meg: termi-e életünk fája a 
Szentlélek gyümölcseit ? Van-e ben
nünk mély, igaz szeretet? békes
ségben élünk-e rokonainkkal, szom
szédainkkal? nem fogy-e el türel
münk a meglátogatás idején ? min
denkivel szemben fakad-e barátsá
gos szó ajkainkon? tudunk-e jót

Az utas elindul gályájával fel
felé a nagy vizeken. S ahogy mind 
messzebbre és messzebbre hajózik 
festőién szép hegyszakadékok, majd 
meg élettelen egyhangú vidékek 
mellett visz el útja. Néha meg- 
megáll, visszanéz az elhagyott szép 
tájakra s onnan a messzeségből 
még százszorta szebbnek, megka- 
póbbnak látja azt.

Ha valami hiányzott a szép és 
lelket gyönyörködtetés teljességé
ből, azt hozzáfűzi, a disszonáns 
részleteket kiküszöböli a fantáziája, 
ahogy az elhagyott s a távol kö
dén át most már csak homályosan 
előtűnő képet újra maga elé idézi.

„Szép volt“ — sóhajt fel a ha
jós, ahogy a csodálat és elragad
tatás érzése újra úrrá lesz lelkén 
s talán maga sem veszi észre, hogy 
uj képet lát, szebbet a réginél, 
melyre a „volt“, az „elmúlt“ tudata 
rak uj színeket, önt belé uj tar
talmat.

Ilyenformán van az ember az 
emlékeivel az életuton.

Csak mélyenérző embereknek van
nak emlékei, mert hiszen az emlék 
szó ilyen értelemben nem az el

tenni még a hálátlanokkal is, hogy 
megmutassuk hűségünket, szelíd
ségünket és lelkünk tisztaságát. .  .

„Óh add Uram, meggondolnom,
Mily szükséges vigyáznom,
S úgy intézzem minden dolgom,
Hogy ne kellj'en hibáznom ;
Ha kísértés jön énreám,
Erősíts meg, óh szent Atyám,
Hogy megállják harcomban 
Mind jó, mind balsorsomban.*

múlt eseményekre való egyszerű 
visszagondolás, de újra átélése az 
eseményekkel kapcsolatos lelki ál
lapotnak.

A kép elképzelt, az érzések 
valódiak.

A meleglelkü ember nem szórja 
el az útjába akadt s letépett szí
nes, illatos virágokat, hanem el
rakja azokat gondosan a lelke lapjai 
közé, ki tudja, mikor lesz jó azo
kat újra elővenni, gyönyörködni a 
szépségükben.

Mert ezek az emlékvirágok na
gyon hálásak az iránt, ki megbe
csüli őket. Ahányszor előkerülnek, 
mindig szebbek, pompásabbak, 
gyönyörködtetőbbek.

Talán az ember nyugtalan, a 
jelennel nehezen megalkuvó ter
mészetével lehetne megmagyarázni. 
egyrészt, hogy a múltat szebbnek 
látja, másrészt az öröm, a gyönyör 
érzése jobban konzerválódik ben
sőnkben, ennek tulajdonítható, hogy 
az idők múlásával emlékeinkben a 
kellemetlen momentumok lassan el
homályosulnak azok mellett, melyekre 
örömmel gondolunk vissza.

Idézzük csak vissza az ifjúkor

N em  tehetségen, akaraton m úlik a H aran g szó  tám ogatása.

Ámen. 
N. M.

Emlékek a lélek világában.
Irta : Dr. Ajkay István.
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emlékeit.
A „boldog ifjúkor“ szoktuk mon

dani. Ha összehoz a sors a meglett 
férfikorban régi játszótársainkkal, 
iskolapajtásainkkal, milyen sokat 
el lehet beszélgetni az együtt el
töltött időkről, elkövetett csínyek
ről, arról az egész gondtalan élet
ről, melyet még nem kavart fel a 
mindennapi élet tülekedése és vá
sári zűrzavara.

S amint tovább szőjük beszél
getésünk fonalát s szemünk újra a 
régi örömteli fényben ég, észre 
sem vesszük, hogy a kikapások, 
felsülések néha beszekundázások 
itt-ott felbukkanó felhői egészen el
tűntek arról az azúrkék égboltozat
ról, emelynek tiszta ragyogását oly 
gyönyörűséggel élvezi most a 
múltba tévedt tekintetünk.

Szép az ifjúkor, szép a fiatalság, 
de ezerszerte szebb és igazán szép 
csak egynéhány évtized messzesé
gén keresztül.

Emlékeinket rendszerint valami 
pillanatnyilag bennünk keletkezett 
képzet, illetve alkalom hozza fel
színre.

Meglátok egy fát, melyhez va
lami gyermekkori emlék fűz, össze
találkozom régi jó barátommal s az 
emlékeknek egész légiója támad 
fel bennem.

Valamely jelen behatás tehát az 
első szeme a láncnak, amely vissza
viszi lelkünket a múltba.

A szabály alóli kivétellel azon
ban itt is gyakran találkozunk, 
öreg, az élet küzdelmeiben kifá-

Egy ádventi ének története.
Irta: Gáncs Aladár.

A geresdi utón megindultak a fák ren
des szombati sétájukra. Befelé mentek a 
falunak, miközben Tatay István a geresdi 
artikuláris eklézsia lelkipásztora mind mesz- 
szebb érkezett ki a határba. Annyira gépi
esen elmerült ezeken a szombat délesti 
sétákon, hogy menni mindig csak a fákat 
látta. Ma pedig még tán azokat se. Csak 
azt látta, amint szárazágu lombtalan akác
sor módjára jönnek neki szembe az ád
venti napok.

Máskor ilyenkor már készen szokott 
lenni a prédikációval. Előre látta, ha le 
nem is irta, hogy mit fog beszólni az egész 
ádventen. Most hiába keresett egész héten 
át a bibliájában, csak nem találta meg azt 
az alapigét, amelyről máskor úgy megérezte, 
hogy nem ő választotta, Isten adta neki s 
amelyből, mint bőség-szaruból annyi drága 
mondanivaló hömpölygött ki a gyülekezet 
számára, hogy maga sem győzött csodál
kozni rajta.

Egyszer erre, aztán megint másra této
váztak el a gondolatai, — legtöbbször 
mégis azon merevedtek meg: hátha az

HARANQSZÓ.

radt embereknél figyelhetjük meg, 
hogy minden különösebb indítóok 
nélkül sokat és nagy szeretettel 
beszélnek az elmúlt időkről. Az 
ilyen emberekről mondják, hogy 
„már csak az emlékeinek él.“

A magyarázat itt is kézenfekvő.
A fiatalság motorja az az élet

erő, amely mindig újat, nagyot 
akar, amely elsősorban is a jövőbe 
tekint, amelynek a felvetődő em
lékek csak kellemes perceket jelen
tenek, vigasza azonban a rossz 
napokban az új lehetőségek per
spektívája, mely új munkára sar
kalja.

Az öreg ember útja már csak 
néhány lépés előre, amelyet hátra- 
szegzett tejjel úgy tesz meg, hogy 
áttekinthesse újra és állandóan a 
megtett hosszú útvonalat.

Ő lélekben újra éli az életét, a 
már befejezett, de az emlékeiben 
mindig újrakezdett életét, melyből 
most már így messziről nézve ki
küszöbölődik minden kellemetlen 
mozzanat, széppé magasztosul, 
majdnem olyanná, amilyennek útja 
kezdetén elgondolta.

Valami csodálatos csendes meg
nyugvást olvastam ki mindig az 
ilyen „csak emlékeinek élő“ öreg 
ember gondolatmenetéből.

Ahogy egy egész életen keresztül 
összegyűjtögetett holmija között ra
kosgat s ahogy csupa véletlenségből 
mindig csak a drágakövek akadnak 
kezébe, az Isten jóságának minden
nel kibékítő vigaszát látom a halál 
pitvarában.

Isten büntetése ez. Mennyire máskép volt, 
mikor még a győrmegyei arlikulárisban: 
a tét-iben jöttek veie szembe a szombat
délutánon sétáló fák. Milyenek voltak ott 
az ő ádventi rorátés igehirdetései három 
év elölt is, nem hiába vitték messzire a 
hírét, Sopron megyébe is, ide Geresdre is. 
De bár maga maradt vón’ azért ott. Miért 
is jött el a hire után ? Azért, mert itt job
bak a búzaföldek 1 ?

Az utszéli fák hirtelen megálltak. Gon
dolatai után megmerevültek a lábai is Tatay 
Istvánnak. Messzibe nézett Győr megye 
felé, de a téti torony helyett csak egy sze
keret látott, amint a Szemerei-u írói beka
nyarodott. Sátoros szekér volt, de mégse 
cigányok. Illendő köszönés. Megszólítás 
kalaplevéve:

Ugyan kérem, jól megyünk Nagygeresd 
felé? Nevem Fejér János, mint odafönt 
mondták Geresdi János. Ez itt a családom. 
Mily Isten csodája, hát éppen a tisztelendő 
úr 1 Ugye akkor mehetünk együtt I ? Gye
rekeim, milyen nagy kegyelem!

S azok ki.mosolyogtak a kocsifödél alól 
ragyogó, nyájas mosolygással, mintha már 
régóta ismernék a tisztelendő urat s az 
észrevette, hogy ilyen mosolygással a ge
resdi gyerekek még most, két év után se 
tudnak nézni reá. Alig tudott szólni, de

És mindenkor és mindenkinek 
az emlékvilága különös megnyilat
kozása az ember életét szebbé, 
kellemesebbé tenni akaró isteni 
kegyelemnek.

Egy néhány szép emlék, a múlt 
időknek egy-egy gondosan megőr
zött virága vigaszt nyújt, szíveket 
teremt ott, ahol az élet realizmusa 
már-inár mindent letarolt.

De hogy alkalmazzuk a lentieket 
a kellemetlen, a szomorú emléke
inkre? Azokra — mert kétségtelen, 
hogy ilyenek is vannak — ame
lyekben a legszélsőbb optimizmusra 
hajló fantázia sem tud semmi ked
veset vagy kellemeset beleplán
tálni ?

Az emberi lélek egyik sajátsága, 
hogy az ilyen emlékek ritkábban 
vetődnek felszínre s így is csak 
többé-kevésbbé elhomályosult alak
jukban.

S amikor néha mégis kinyílik 
egy-egy ilyen feketeszegélyes lapja 
a léleknek, teremhet-e mást az 
istenfélő lélekben, mint hálát Isten 
iránt a nehéz napok elmúltáért és 
bizodalmát, reményt a jövőben.

Akinek bensejében otthonra talált 
az istenkeresés gondolata, valahány
szor egy-egy kedves emlék adott 
nyugtot elfáradt lelkének, valahány
szor a szomorú napok felidézésével 
újra értékelte a szebb jelent, hitben 
és istenfélelemben gyarapodott s merí
tett új erőt a további küzdelemre.

1925. augusztus 2.

Gyüjtsünk előfizetőket és adakozzunk 
a „Harangszó“ fenntartására.

lelkének láthatóan jól esett, hogy hallgat
hatja Geresdi Fejér Jánosnak csengő be
szédét

— Hát mi bizony nagy járatban vagyunk. 
Husvét ünnep óta, ha jól meggondolom, 
— pedig már itt az ádvent. Galgócz várból 
jövünk, ha telszik tudni. Fent van az Nyit- 
rában. A jó Thurzó Györgyé volt az hajda
nában, drágaságos, hithű, cvangéliumos 
család, — most mar nem azok& Már rég 
nem azoké, akkor se volt az, mikor én a 
tájára kerültem, most 12 éve, de akkor még 
megmaradhattunk benn a hitünk pártján. 
Hanem most, hanem most nem maradhatott 
meg hitünkbéü egy se Gróf Erdődy György 
Őnagysága lett a vár gazdája, /— hisz tet
szik tudni a kamara-elnök kegyetlen eret
nek-üldöző, bár úgy tudná üldözni a saját 
bűnét is, — testvére az egri püspöknek, 
nagy ellenségünk az egész család. Már rég 
vártunk reá, de csak ez év böjtjén került 
a sor a kenyértörésre. Nagy parancsba jött 
ki, hogy ez esztendő husvétjáig minden 
jobbágynak át kell térni az úgy mondott 
igaz chatolica religióra, aki nem akar, az 
költözködjék el, de se földjét, se házát nem 
viheti. — Házam volt ott, meg egy kis 
földem, feleségem i3 odavalósi, de nem 
azok kedvéért, hanem, hogy megmutassam 
Isten kegyelme szerint, hogy hitemért kész
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Kaas Hlbert báró 
londoni tárgyalásai.

Ka«s Albert báró, az Országos 
Luther Szövetség elnöke, nemzetgyű
lési képviselő két hétig Londonban 
tartózkodott és a kultuszkormdny 
megbízásából tárgyalásokat folytatott 
az angol egyetemi hatóságokkal és 
angol hivatalos tényezőkkel, angol- 
magyar diákcsere ügyben A magyar 
kultuszkormány, mint ismeretes, már 
régebben elhatározta, hogy a legki
tűnőbb magyar diákokból minden év
ben nagyobb csapatot külföldi egye
temekre küld, hosszabb rövidebb ta 
nulmányi időre.

Eddig a németországi és a párisi 
egyetemeken tanulnak ilyen ösztön
díjas diákok, most pedig az angol 
egyetemekkel kezdődtek meg az erre 
vonatkozó tárgyalások A kormány 
ezeknél a tanulmányi kiküldetéseknél 
a fósűlyt az egyetemek őshazájára, 
Angliára helyezi. Áz illetékes angol 
tényezők nagyon szívesen fogadták 
Kaas Albert bárót és biztosították 
afelől, hogy a magyar kultuszkor
mánynak mindenben segítségére kí
vánnak lenni és támogatják szándé
kában, mert az angol kormány na
gyon szívesen lát külföldi diák-ven
dégeket, kik Angliában folytatva ta
nulmányaikat, megismerkednek az 
angol élettel és barátai lesznek An
gliának. Kaas báró utjának eredmé
nyéről Klebelsberg kultuszminiszter
nek számolt be, aki augusztus hóban 
konferenciát hív össze, amelyen le
tárgyalják az angol magyar diákcsere

vagyok szenvedni, nagy örömmel ragadván 
meg az alkalmat a Krisztus szenvedésében 
való közösségre. 1723. április 7. Ezt a 
napot meg a következőt nem fogom feledni. 
Reggel összehittak bennünket, kitt állhata
tosak maradtunk, hogy délután 3 óráig 
térjünk át, vagy menjünk. Másnap fegyve
res katonák jöttek, összefogdostak bennün
ket, kik még ezután is állhatatosak marad
tunk s ekkor adatott meg az a dicsőség, 
hogy én is ütlegeket és kínoztatást szen
vedtem az én ereítem sokkal nagyobbat 
szenvedő Megváltómért. Egy darabig töm
lőébe voltam. Azután, mert nem tudtak mit 
csinálni velem, kiadták utamat, de a bucsu- 
záskor még egyszer szemébe néztem a 
tiszttartónak. Megmondtam neki: Tiszttartó 
úr, maguk a Jézus miatt üldöznek engem. 
H í én most nem álltam volna meg az 
üldözésben, elveszteném a koronát, amit 
a hűségeseknek ígért az Úr. De mi lesz a 
tiszttartó úrral? Istennek keil inkább en
gedni, hogy sem embereknek.

A lelkipásztor közbe próbált szólni. — 
»Óh kérem tisztelendő uram-atyám, ne 
tessék azért olyan nagyon haragudni. Sze
gény pápisták. Én igazan nem haragudtam 
rájuk, de nagyon sajnáltam, most is C8ak

A hívőkhöz.
Gyűlöng a felhő, a menny elsötétül,
És mintha távol bús dal zengene:
Száll, száll felém a múlt idők ködébiil 
Küzdő nagy ősök bátor szelleme.
Gyújtó erő-e, vagy csupán kísértet,
Mely itt az alvó szív fölött lebeg ? . . .
Az ige tán, mely megifjitva éltet,
Mi tetlre buzdít, kit meg ihletett ?
Lassan vonul az évek lomha szárnya 
Fáradt madárként a tenger felett;
Nincsen hajó sem, melyre tán leszállna, 
Hogy megpihenjen a vándor sereg.
A hosszú utón a gyöngébb kifárad, 
Ernyedve hull le s a tengerbe vész. . .
Óh szállj, hívőknek lelke, nézd az árat, 
Szállj át fölötte s a jövőbe nézz.
Van a jelennek még vigasztalása,
Annak, ki ősök példáján okul;
Neked a múltak fényes látomása 
Egy szebb jövőért jusson zálogul.
De el ne lankadj I — Zúg a tenger árja, 
Rajt’ a kalózok karja fenyeget;
Erős a hit, lengjen magasbra szárnya — 
A messze part, nézd, hívón integet.

De ah, mi költ fel ? — Ez a kép csak álom... 
Szemem ez újabb nemzedékre néz:
Nem vagy te már a zajgó Óceánon,
A révben ért el lomba tespedés.
Kerted virágzik, ősök csemetéje,
Fáid gyümölcse lám be mosolyog!
De hogyha nincs, ki megyigyazza, védje,

■ Ellopják azt az éji tolvajok.

*  Vigyázz, óh népem! A múlt lelkesítsen,
De tenni lásson a vészes jelen;
Az erősebb a gyöngének segítsen . .  . 
Együtt, előre hittel éberen!
Az ellenség ha ravaszul kerít meg,
Sehol ne engedj tolvaj-rést neki.
Akit a küzdő ősök lelkesitnek,
Az szebb jövőjét fölépítheti.

CSENGEY GUSZTÁV.

összes részleteit. Úgy halljuk, hogy 
ez év őszén már kiérkezik Angliába

sajnálom őket. Óh hogy nem veszik észre, 
hogy az eretnek-üldözéssel nincs a Jézus, 
és hogy hol van a Jézus.“

Kis csend lett. A lelkipásztor azt gon
dolta, hogy alkalma lesz neki elcsodálko- 
zásaiból felocsúdni és a szokatlan beszédű 
emberről benyomásait összegezni, vagy új 
kérdéseket feltenni, de közben egy utka- 
nyarodónál feltűnt a falu.

— »Itt vagy hát drága szülőfalum. Néz
zétek anyjukom, drága gyermekeim, itt 
születtem én. Óh de jól emlékszem még 
mindenre, pedig de régen voit, mikor el
mentem, most tizenhét éve kuruckodni a 
kuruc seregbe. És most visszajöttem, ked
ves tisztelendő uram, úgye befogadnak. 
Nincs nekem itt senkim, akkor sem volt 
már mikor elmentem, de most mégis nagy 
hittel jövök, valakim vár itt rám, az en 
kegyelmes Úram, kinek jóságát úgy meg
tapasztaltam, akiről tudom, hogy gondja 
van reám s készít nekem itt hajlékot, hol 
gyermekeimet felnevelhetem és földi élete
met szent dicsőségére tovább élhetem. Ne 
csodálkozzék kedves tisztelendő uram, bár 
megértem, hogy nagyon csodálkozik, de 
aki Isten kezébe tette le életét, vaj’ nem 
lépett-e a csudák útjára? Ó, az életünket

a magyar diákok tanulmányi csoportja. 
Az oxfordi, cambridgei és adinburgi 
egyetemet látogatják majd ezek a 
diákok.

Dr. Zelenka Lajos felügyelő bizony
ságtétele; Geduly Henrik püspök 

tetemreMíása.
Ez idén elsőnek, mint már jeleztük, 

a tiszai egyházkerület tartotta folyó éri 
rendes közgyűlését. A közgyűlésnek 
kiemelkedő pontja dr. Zelenka Lajos 
kúriai bírónak, kerületi felügyelőnek 
megnyitó beszéde volt. amely beszéd 
hatalmas bizonyságtétele volt egy lé
leknek, amely nemcsak közjogi méltó
ságot lát hivatalában, hanem Isten 
munkatársa is akar lenni az ő országá
nak építésében. Gerinces ev. öntudattal 
emelt szót az egyház védelmi szabályzat 
érdekében s öngyilkossági politikának 
minősítette az azt ellenzők eljárását. 
Bátor szavakkal hívta fel a figyelmet 
arra, hogy az egyházi méltóságot 
hordozók rendszeres, bizonyságtevő 
templomlátogatása s tiszta ev. házas
ságának érdekében is intézkedést 
kívánnak a mai állapotok. A feleke- 
zetközi viszonyok ismertetésénél kö
vetelte a reverzáiisadás jogának meg
szüntetését.

Ugyanez a bátor, öntudatos hang 
csendült ki Geduly Henrik püspök 
mindenre kiterjedő, hatalmas évi 
jelentéséből. Tiltakozott a róm. kath. 
egyház túlkapásai ellen, tetemre hívta 
azt a csonka magyar test mellé, de

Ö úgy áthatja, csodák között alszik s ébred 
az ember, csodák előtte, csodák mögötte, 
s akkor is, ha földönfutó. Ha én elmon
danám, hogy mi történt velünk husvéttól 
ádventig, hogy jöttünk el szinte semmi 
nélkül, s hogy rakodott össze szinte cso
dákból e kis szekér, s hogy ahányat fordult 
alattunk a kerék, annyiszor hálát kellett 
mondanunk az Urnák s most is, hogy a 
vágyunk minket idehozott, hogy találtunk 
hitünkhöz templomot s hogy a határkőnél 
éppen az fogadott, kit az Úr e „ helyre 
pásztorul elhívott, aki itten az Ö útját 
egyengeti, s benne hitünket majd erősítgeti, 
óh lehet-e más: ez mind csodavégtelenség.“

A falu széle elnyelte már a szekeret. 
A geresdi torony mind lejebb húzta fehér 
fejét s végre egészen eldugta az éjszaka 
puha párnái közé.

Tatay István tisztelendő uramnak nem 
sikerűit ez oly gyorsan. Ez az ádvent- 
szombati séta. Ez a Geresdi-Fejér János, 
csengő hangjával, nyílt tekintetével, tavasz
lombos üde leikével, hitével és bizonyság
tevéseivel s hogy nem a jobb búzaföldekért 
jött el Geresdre, — nem hagyta nyugodni 
mindaddig, míg egyszer csak megtalálta 
bennük azt, ami oly soká késett, a neki 
szóló ádventi prédikációt. (Folytatjuk.)
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odadörögte az ev. fülekbe azt is, 
hogy: Ébredjetek, mert a ti bőrötökre 
kezd menni a játék. A ref. egyházzal 
szemben is lutheri nyíltsággal jelen
tette ki, hogy az egymáshoz való 
viszony nyíltabb és melegebb is le
hetne. Nyíltan beszélt a megcsonkítás 
által legtöbbet veszített püspök az 
elcsatolt részek evangélikusairól s a 
huszita mozgalom veszélyeiről is. A 
közgyűlés jelentéstételre szólította fel 
a gyülekezeteket, hogy mennyivel 
támogatják a Luther-Szövetség mun
káját; Szontagh Vilmost és Zsedényi 
Károlyt jogakadémiai tanárokká vá
lasztotta ; üdvözölte Gerhardt Béla 
tanítóképzőint. igazgatót 30 éves 
tanári és 20 éves igazgatói jubileuma 
alkalmából; kívánja a nyugdíjjárulé
kok 60% os valorizációját; a Maurer 
László halálával megüresedett kerü
leti törvényszéki bírói állásra dr. Jan- 
csó Lajos miskolci táblabirót, a szám
vevőszék elnökévé pedig Pazár Istvánt, 
a diósgyőri egyház felügyelőjét vá
lasztotta meg; más egyházbeli jegyes
pár megesketését nem tartja merev 
szabállyal eltilthatónak. Kiemelkedő 
mozzanata volt a közgyűlésnek a 
»Luther múzeumegyesület« megala
kulása. Szmik Antal mérnök ugyanis 
47 millió értékű régiségével egy ily 
múzeum alapját vetette meg Nyíregy
házán. Egyelőre az ev. főgimnázium
ban lesz elhelyezve. Kimondotta a 
közgyűlés, hogy lelkészek, s. lelkészek, 
hitoktatók, vallástanárok és tanítók 
fegyelmi eljárás terhe alatt csak ev. 
féllel léphetnek házasságra. — A 
közgyűlés tagjait Ondrus János gyár
igazgató vendégelte meg villásregge
livel, d. u. 3 órakor pedig 120 terítékes 
közebéd volt sok lelkes felköszöntővel.

Ahol a szív beszél...
Gráz, 1925. július.

»Evangelisches Diakonisseahaus« 
jelzésű tábla hívta fel figyelmemet, 
— grázi sétám alkalmával. Nem sokat 
haboztam, beléptem a kétemeletnyi 
»virágház«-ba. Később csak fokozó
dott gyönyörűségem, amikor minden 
szobának asztalán is megláttam a 
szebbnél-szebb virágokat a csinos 
cserepekben és vázákban. Bebizonyo
sodva láttam ezen alkalommal is: ahol 
sok a szeretet, ott sok a virág is 1

Valóban evangéliomi szeretettel 
fogadnak s mivel nem nagyon bírom 
még nyelvüket, csak szaggatottan 
mondom el, hogy egyet-mást szeret
nék megtudni a diakonisszaház éle
téből. Majd elmondja a helyettes
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főnöknő, hogy 1919-ben alakultak, 
amikor azt tapasztalták, hogy most 
még több szeretetre van szükség, mint 
a háborúban; sok az agg, sok az 
árva s ezek mind eltartást várnak, 
de érdemelnek is ! . . . (Nálunk Buda
pesten és Debrecenben alapítványi 
szeretetházak oszlottak fel . . .) El
mondja, hogy az 5 év alatt a diako
nisszák száma 42-re szaporodott. 
Főképpen betegápolással foglalkoznak, 
fölkeresik az elhagyottakat, sokszor 
jutnak olyan helyre el, ahol a ható
ságok nem is sejthetik a nyomort és 
szenvedést, de ők a szeretet által új, 
boldog élet pezsdülését idézik elő . . .  
Házuknak van állandó orvosa, ki a 
betegeket állandóan figyelemmel ki
séri, majd megmutatja az összes ter
meket ; mindenütt olyan tisztaság, 
melyet a mi közintézeteinknél szinte 
el sem tudunk képzelni . . . Még a 
gyermekszobákban is csak 2—3 ágy; 
elég, ha ennyien vannak együtt . . . 
Két szobában egy-egy tál torta. Az 
egyik szobában név-, a másikban 
születésnap, ezt minden gyermeknél 
megünneplik . . . Majd eljutottunk a 
legkisebbekhez is. Felejthetetlen ma
rad a kép: egy sor hársfa, alatta 18 
kis kosár, minden kosárban egy pa
rányi gyermek . . . Van közöttük, aki 
még csak 3 hetes. Az áldott jó Hanna 
Schwester figyelme embert nevel eb
ből is — Isten dicsőségére, a társa
dalom javára. Mozdulatában látom 
szívének dobbanását, lelkének érzését, 
ahogy kezében tartja a csörgőt s 
figyeli egyszerre mind a 18 at, hogy 
vájjon melyiknek mire is volna szük
sége? Ha vékony hangján megszólal 
valamelyik, szinte egy lépéssel ott 
terem mellette s nagy szeretettel el
intézi a csöppségnek minden baját . . .

A jó testvérnek az ajka hallgat, 
szive azonban beszél: nem kérdez
zük, ki volt apja, ki volt anyja, — a 
szeretet itt elgondozza! Lelkemben 
cseng a szív hangja . . .

Szuehovszky Gyula.

A tiszai egyházkerületi gyámintézet 
közgyűlése és vallásos estélye.
Hatalmas közgyűlése volt július 

16 án a tiszai egyházkerületnek Diós- 
győrvasgyárban, ebben, a sok anya
egyházat megszégyenítően izmosodó 
fiókegyházunkban. Előző nap a bizott
ságok tárgyaltak s a gyámintézeti 
közgyűlés tartatott meg, mely gyö
nyörű eredményről számolt be. 18 
milliót gyűjtöttek az egyházak, amihez
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még két lélekemelő adomány járu lt: 
az eperjes-miskolci jogakadémia ifjú
sága 3 milliót s a diósgyőrvasgyári 
ev. nőegylet 1 milliót adott szabad 
rendelkezésre, úgyhogy a gyáminté
zeti közgyűlés 7'/2 millió koronát 
oszthatott ki. Végtelenül jól esik látni, 
hogy a legszegényebb egyházkerület, 
amely leginkább rá van szorulva a 
gyámintézet támogatására, így felka
rolja az irgalmas szeretet munkáját. 
Ez is azt mutatja, amit mindenütt 
látunk, hogy a szegény viseltetik 
legnagyobb mértékben érzékkel a 
szegénység iránt. — Este nagyszabású 
vallásos estély volt, mely méltán 
megérdemelte azt a közönséget, mely 
zsúfolásig megtöltötte a termet. A 
műsort közének vezette be, melyet 
Vietorisz László vasgyári lelkész 
költői oltári imádsága követett. Majd 
a Braxatorisz Oszkárné, Vietorisz 
Lászlóné, Záhony János és Kiszely 
József quartett Haydn gyönyörű, Jó 
pásztorunk van mi nekünk című szer
zeményét énekelték el művészi össz
hanggal. Az énekszámot Garzsik Irén 
lendületes szavalata követte, mely 
után Csorba Gyula adta elő pompás 
technikával Liszt egyik hegedűszer
zeményét Baltazár Dezső orgonakísó- 
retével. Majd Vietorisz József dr. 
nyíregyházai egyházfelügyelő tartott 
nagy tetszés mellett szabadelőadást 
az evangélikus vallás keletkezéséről, 
Luther Mártonról és házasságáról 
A szabadelőadást Záhony János ének
szólója követte, aki Haydn Teremtés 
c. oratóriumából énekelt egy részt 
pompás csengésű lírai tenorján. Majd 
újból Csorba Gyula hegedűjátéka és 
a Braxatorisz énekqirartett művészi 
teljesítménye gyönyörködtette még a 
hallgatóságot, mely után Nemes Ká
roly főesperes gyönyörű imádságot 
mondott és Baltazár Dezső művészi
esen orgonáit egy Bach- fugát. A nívós 
vallásos estély végeztével Geduly 
Henrik püspök elmondotta az oltári 
áldást, mely utáa a közönség eléne
kelte a Himnuszt.

Egyházmegyei közgyűlések.
A kemenesaljai egyházmegye évi köz

gyűlését június 29-én Zalaegerszegen tar
totta. A közgyűlést gyáinintézeti istentisz
telet előzte meg, amelyen Molitorisz János, 
ostffyasszonyfai lelkész mondott 1. Péter 
2 ,5—10. alapján tartalmas, hitépitő, egyházi 
beszédet. Dr. Radó Gyula egyházmegyei 
felügyelő eszmékben gazdag aktuális meg
nyitó beszéde után Kutas Kálmán, zala
egerszegi lelkész tolmácsolta gyülekezete 
meleg üdvözletét az egyházmegye előtt, 
amelynek Isten megsegítő kegyelme alatt
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nagy része volt abban, hogy a kisded 
zalaegerszegi gyülekezet templomot emel
hetett s annyi küzdelem után a megerősödés 
útjára léphetett. Varga Gyula esperes évi 
jelentésében hü rajzát adta az egyházmegye 
belső és külső életének; odaadó vezéri 
munkásságáért a gyűlés elismerő köszöne
tét nyilvánította. Az esperesi jelentés kap
csán hálás kegyelettel örökiltetett meg a 
közgyűlés jegyzőkönyvében az egyházke
rület és egyházmegye nagy halottainak: 
Gyurátz Ferenc ny. püspök. Iliitter Zsig- 
mond csöngei lelkész és Varga Gyuláné 
esperesné emléke. Meghallgatta a közgyűlés 
az egyes bizottságok jelentéseit. Örömét 
fejezte ki a lelkész- és tanítóegyesület 
tevékeny munkássága felett Pontról-pontra 
letárgyalta a lelkészegyesület állal össze
állított, a vegyes házasok hűtlenségi esetére 
szóló, egyházfegyelmi szabályzattervezetet 
s azt a kellő módosítás után elfogadva, 
jóváhagyás végett felterjeszteni határozta 
az egyházkerületi közgyűlés elé. A közgyűlés 
Szabó István, egyházmegyei jegyző oltári 
imájával záródott. Közgyűlés után bankettre 
gyűltek össze az egyházmegye kiküldöttei 
a vasúti vendéglőben, ahol számos felkö
szöntő hangzott el. Varga Gyula esperes 
az ország kormányzójára emelte poharát, 
dr. Kovács János törvsz. biró, a zegerszegi 
gyülekezet agilis felügyelője, az egyházme
gyét, Szabó István egyhm. jegyző dr. Kovács 
Jánost, Vidos Dániel a gyülekezet költő- 
papját, Kutas Kálmán lelkész az esperesi 
elnökséget s gyülekezete vezető tagjait, 
Nagy Pált és Mihály Gyulát éltette. Az 
egyházmegyei kiküldöttek d. u. 4 órakor 
szálltak vonatra s hagyták el kedves emlé
kekkel az ünnepet ült Zalaegerszeget. Leg
kedvesebb emlékük az a tudat lett, hogy 
Isten ereje csodákat tesz ott, ahol az 
egyház vezetése krisztusi szolgák kezébe 
van letéve.

A tolna-baranya-somogyi ev. egyházme
gye közgyűlését júl. 2. Szekszárdon tartotta. 
Előtte való nap délelőtt együtt ülésezett az 
egyhm. lelkész- es tanítóegyesület. Érdekes 
vita fejlődött ki azon kérdés körül, amelyet 
Mendöl Ede sárszentlőrinci tanító tartalmas 
felolvasás keretében tárgyalt: „Ki tanítsa 
a vallást a népiskolában ? “ (Akinek meg
van hozzá a chari^mája, akár lelkész, akár 
tanító.) A lelkészegyesület a „Christlicher 
Hausfreund“ fenntartása és tartalmi bőví
tése, a tanítóegyesület a tanítói és kántori 
(levitái) javadalom elkülönítése mellett fog
lalt állást, hangsúlyozva, hogy az államse
gély megállapításánál csak a tisztán tanítói 
fizetés vétessék figyelembe. — Délután az 
egyhm. bizottságok üléseztek. Este 7 órakor 
vallásos estély volt a reálgimnázium torna- 
csarnokában. Az ünnepély fénypontját dr. 
Varsányi Mátyás budai lelkész előadása 
képezte, amelyen gyönyörűen vonult végig 
a János apostoltól kölcsönvett alapgondo
lat : A szeretet — élet, az önzés — halál. 
Méltó keretet szolgáltatott az előadáshoz 
vitéz Zerinváry János zongorajátéka, Tomka 
G. vallástanár szavalata, a tanítóegyesület 
alkalmi férfikarának (karnagy: Grieszhaber) 
és a hidasi duplakvartettnek (karnagy: Né
meth) számai, továbbá Fábián 1. egyhm. 
gyámintézeti elnöknek bevezető és Németh 
Gy. szekszárdi lelkész záróbeszéde.

Tolna vármegye székházában vette kez
detét a közgyűlés Gyalog I. egyhm. főjegyző 
imájával. Schöll Lajos főesperesnek lelkes, 
tartalmas megnyitó beszédét, amely kegye- 
letes szavakkal áldozott Gyurátz Ferenc 
emlékének és örömmel állapította meg a 
gyülekezetekban a belmissziói munka fel

lendülését, a közgyűlési tagok állva hallgat
ták végig. A főesperes és Müller Róbert 
alesperes részletes jelentéséből kitűnt, hogy 
az egyházmegyei közigazgatás kifogástalanul 
működik, hogy főesperes a somogyi gyüleke
zetekben egyházlátogatást végzett, alesperes 
pedig az esperesség egész területén felül
vizsgálta a hitoktatást és számos iskola 
munkáját. Kívánatosnak mondatott ki az 
1898. évi kerületi kikerekitési szabályren
delet revíziója és pótlása. Elhatároztatott a 
lelkészi és tanítói készpénzjárandóságok 
teljes valorizálása. Elfogadtatott a bonyhádi 
reálgimnázium új tanterve, amely szerint a 
görög helyett az angol nvelv fog taníttatni 
heti 5 órában, a VII. és Vili o.-ban azon
ban — a lheol.-ra vaió előkészilésképen 
— nem kötelezően a görög nyelv is fog 
taníttatni.

A közgyűlésen vendégképen dr. Éri 
Márton alispán és dr. Szévald Oszkár 
vármegyei főjegyző is megjelent.

A somogyi egyházmegye, mint már rö
viden jelentettük, július hó 16-án Iharos- 
berényben tartotta közgyűlését Mesterházy 
Sándor esperes és dr. Ittzés Zsigmond 
egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt. A 
közgyűlést megelőzőleg gyámintézeti isten- 
tisztelet és belmissziói ünnep volt.

Az ünnepség után gyámintézeti köz
gyűlés, mely alkalommal Hajas Gyula vil. 
elnök megnyitója után Horváth Lajos egy
házi elnök ismertette a gyámintézet múlt 
évi munkáját.

Dr. Ittzés Zsigmond egyházmegyei fel
ügyelő a tőle megszokott mélységes hitből 
fakadó, a sziveket megragadó, — a püs
pöki egyházlátogatás áldásait, annak hitet- 
ébresztő és erősítő hatását fejtegető, — 
szép beszéddel nyitotta meg az egyhmegyei 
közgyűlést. Káldy József helyi lelkész napi
rend előtti felszólalásában üdvözölte a 
közgyűlést, az üdvözlést Mesterházy Sándor 
esperes köszönte meg a gyülekezetnek.

Ezután az esperes felolvasta nagy gond
dal összeállított jelentését. A közgyűlés sok 
fontos ügyet intézett el. A portómentesség 
visszaállítását, a tanítói nyugdijjárulék mér
séklését és a ház- és földadó leszállítását 
kéri az egyházmegyei közgyűlés az egyház
kerületi közgyűlés útján a kormánytól, mi
vel ez utóbbiak szinte elviselhetetlen teher
ként nehezednek az egyházközségek vállára.

Hálás kegyelettel emlékezett meg a köz
gyűlés Gyurátz Ferenc ny. püspök haláláról 
s az esperes elparentáló szavai alatt felál
lással hódolt a nagy püspök emlékének, 
érdemeit jegyzőkönyvében megörökíti és 
emlékét hálás kegyelettel őrzi. Ugyancsak 
kegyelettel emlékezett meg a közgyűlés 
Scholtz Gusztáv bányakerületi ny. püspök 
elhunytáról is.

Horváth Olivér nagykanizsai lelkész 
indítványát elfogadva, a közgyűlés szakit 
az iskolavizsgálás eddigi rendjével és az 
egész egyházmegyére csak egy körlelkészt 
és egy iskolavizsgáló tanítót választ 6 évre 
s a jövőre nézve is megállapítja, hogy csak 
kiváló eredményt felmutató és hozzáértő 
egyének választhatók ez állásra. Iskolavizs
gáló körlelkésszé Horváth Lajos gyékényesi 
lelkész, egyházmegyei jegyzőt, issolavizs- 
gáló tanítóul pedig Németh István porrogi 
tanítót választotta meg a közgyűlés. — A 
közgyűlés elhatározta, hogy dr. Antal Géza 
református püspök Csurgón időzése alkal
mából küldöttségileg üdvözli. A közgyűlés 
mindvégig emelkedett érzésben s békes
ségben folyt le.

K O R K É P E K .

K a rco la to k  a hétről.
Hatvanban képviselőválasztás lesz. 

Csaknem minden 500 választóra esik 
egy jelölt. A sok jelölt nagy mohó
sággal veti magát a választókra. A 
legkomolyabb jelölt Petridievidi Hor
váth Emil báró. Ennek támogatására 
az elmúlt vasárnap megjelent Hat
vanban Vass József miniszter is. — 
Beszédében többek között a következő 
figyelemre méltó szavakat mondotta 
ismét Vass miniszter, kalocsai pré
post: „Itthon egymás fejét beveritek, 
eg y m á s  Is te n é t k á r  o m o ljá to k , 
így akartok újabb ezer évig élni?

Társadalmi, fe leke ze ti kü lö n b 
séf/ n é lk ü l  össze kell fo g n i, csak 
így segíthetünk magunkon.“

*

A római katholikus egyház 1926- 
ban új dogmát akar kihirdetni Mária 
mennybemeneteléről. Ezt követni fogja 
a József mennybemenetele. A jubile
umi esztendőben a Rómába zarán
doklóknak adott füzetben ez olvasható: 
„Nem jogos és méltányos, hogy az 
egész szent család az égben együtt 
legyen, hogy ezentúl személyesen érint
kezzenek egymással ?“ Ha igy halad 
a katholikus egyházban a dogmafej
lődés, rövidesen lesz szent négyesség, 
vagy szent ötösség. S  miért ne, ha 
buddhizmusban lehet szent hetesség, 
hát a katholicizmus se adja alább a 
szent ötösségnél.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Jó alkalmak.
Aug. 3. Isten akaratát keresd. Efezusi 

levél 5.15—17. A keresztyén ember élete 
állandó hivatásteljesítés. Hivatásunk az, 
amit az Isten kíván tőlünk. Minden napon 
parancsokat oszt ki az Isten a gyermekei
nek ; elvárja parancsainak teljesítését. Min
denki a cselekedeteivel szolgálatot teljesít 
valakinek: önmagának, embereknek, a világ 
hiúságainak stb. Nekem Istennek kell szol
gálnom ; azáltal teszem ezt, ha akaratát 
keresem és követem mindenben.

Aug. 4. Ki van szabva az idő. Lukács 
16.19—21. Mennyi alkalma volt a gazdag
nak jót tenni. Voltak anyagi eszközei is 
hozzá. Nem mondja róla Jézus, hogy erő
szakoskodó, gonosz ember volt, sőt haj
landók vagyunk afféle előkelő embernek 
minősíteni, aki sokat ad magára, a társa
dalmi kötelezettségeire, kiválóságának, gaz
dagságának mutogatására. Nem tudja, hogy 
a gazdagságnak kötelességei is vannak, s 
az életet nem a várakozásokra adja az Is
ten. Elfelejti a jó alkalmakat, elmulasztja 
a kötelességeket.

Aug. 5. Elkésett fohász. Luk. 1 6 .22— 20 
Szomorú meglepetésre éöred a gazdag em
ber. Amire ő nem is gondolt, az mégis 
valóság. Csak a földnek élt, másnak a való
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ságában is kételkedett, s nem készült a 
múlandóság közben az örökkévalóságra. 
Most már fohászkodik és könyörög, de 
későn van, a jó alkalmak elmúltak, az élet 
minden kincsével, tettével a mérlegre kerül, 
és nagyon könnyűnek találtaíik. Hiányzik 
a hit, az Istennel való élet súlyos tartalma. 
Vigyázz ember, mik a kincseid, milyen az 
életed ?

Aug 6 Felelősségérzet. Lukács 16.sz— ai. 
Bizony nemcsak a magunk életéért vagyunk 
felelőnek, hanem a családunk, a gyerme
keink, a rokonaink, embertársaink életéért 
is. Ne későn jusson ez eszünkbe, mint a 
gazdag embernek. Embertestvéreinket sza
vaink és cselekedeteink figyelmeztessék az 
Istenre, a menyországra. Mennyire hódí'ana 
Krisztus, hogy terjedne az Isten országa, 
ha idejekorán belátnák az emberek azt a 
hivatásukat: fényljék a ti világosságotok az 
emberek előtt, hogy lássák a ti jó cseleke
deteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyá
tokat.

Aug. 7 A nagy munka. János 5 .n .  I. 
Korinth. 15. io. Az Isten munkálkodik, Jé
zus hasonlóképen. Munkálkodni annyi, mint 
szüntelen hivatást teljesíteni. Isten állandó 
munkája a gondviselés, Jézusé a világmeg
váltás, az emberé a Szentlélek által az 
embermentés. Hol munkálkodói ? Mi a 
munkád célja?

Aug 8 Istennek eszköze. Máté 10 ao. 
Galatákhoz írt levél 2 . ao. A keresztyén 
ember nem rabja a világnak, nem rabszol
gája az embereknek, hanem teljes oda
adással a Krisztusért él s eszközvé válik 
az Isten kezében. Ennek a tudata felemel 
és bátorságot ad Szükség is van rá, hogy 
a Krisztus vitéze, az Isten gyermeke ne 
félénken húzódjék meg, hanem bátran áll
jon meg az emberek között. Neki nincs 
oka szégyenkezni, nincs oka megijedni. 
Az ügy, amit képvisel, a legszentebb, az 
erő, amiben bízik,, a leghatalmasabb: az 
Isten.

Aug. 9. Nyugodt öntudat. Máté 1 0 .32-33. 
II. Timótheus 4 . 7—8 Biztosan halad a ke
resztyén ember. Vailásttevő életének bizo
nyos és örök jutalma van. Az életében 
nyugodt derű, a halálában üdvének bizo
nyossága van. így szép, felséges az élet, 
de csakis így ! Marosok János.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i  életből.
A m ezőgazdasági haszonbér- 

letekről. A mioisztenum legújabban 
kiadott rendelkezései értelmében mind
azok a haszonbérlők, akik 50 kát. 
holdat meg nem haladd mezőgazda- 
sági ingatlant bírnak haszonbérben 
és vagy földmívesek, vagy oly egyé
nek, akiknek foldhözjuttatdsát az 
1920 : XXXVI. t.-c., illetőleg az 1924:
VII. t e. célozza, az 1925. évi január 
első napja előtt lejárt, még ki nem 
fizetett, valamint 1925. évi január hő
1. napja és jelen rendelet életbelépése 
közötti időben lejárt akár kifizetett, 
akár ki nem fizetett, úgyszintén a 
haszonbérlet még hátralevő tartama 
alatt lejáró terményhaszonbér pénz
beli egyenértéke fejében további ren

delkezésig métermázsánkint: búzáért 
25, rozsért 22, takarmányrépáért I6V2, 
sörárpáért 23, zabért 21, tengeriért 
15'/2 aranykoronánál többet nem 
kötelesek kifizetni E rendelkezések 
csak azon haszonbérletekre nézve 
nyernek alkalmazást, melyek a ren
delet életbelépése elölt létrejött ha
szonbéri jogviszonyon alapulnak, ez 
utóbbi esetben sem nyernek alkalma
zást akkor, ha a felek a jelen rendelet 
életbelépése után a bérfizetés módo
zatait illetőleg máskép állapodnak 
meg. Kivételt képez a fenti kiszámí
tást magában foglaló rendelkezés alól 
az a haszonbérbeadó, akinek összes 
földbirtoka az 50 kát. holdat nem 
haladja meg. Az aranykorona átszá
mítása a pénzügyminiszter által az 
aranyvámok tekintetében a tényleges 
fizetés idejére megállapított érték sze
rint történik.

H E T I  K R Ó N I K A .

A m agyar politikában csend állott be. 
A miniszterelnök Inkepusztán üdül. Az 
államügyeket Vass helyettes miniszterelnök 
vezeti. — A földmívelésügyi miniszter je
lentése szerint az idei termés csaknem 6 
millió mázsával több a tavalyinál. — A 
magyar—olasz kereskedelmi szerződést 
aláírták. — Magyarország és Szerbia ki
cseréli a határmenti lakosság telekkönyvi 
és hagyatéki iratait. — A magyar—cseh 
döntőbíróság befejezte nyilvános tárgyalá
sait. — A budapesti rendőrség több neves 
festőművész képeit elkobozta. — A magyar 
társadalom részvéte mellett megalakult a 
kötvénytulajdonosok országos szövetsége.

A horvátok augusztus hó folyamán 
Horvátország királyává koronázzák Sándor 
szerb királyt. — A horváth kath. püspök
ség júniusban ünnepelte a horvát királyság 
ezeréves jubileumát. — Radicsot a király 
3 órás kihallgatáson fogadta, majd aszta
lánál megvendégelte.

Egy olasz tisztviselő meggyilkolta és 
feldarabolta feleségét.

A balti államok külügyminiszterei júl.
25-én értekezleten voltak együtt

Franciaországban erősen növekedik 
a kommunista propaganda. — A franciák 
gázbombákkal lövik elkeseredésükben a 
riffek állását.

Anglia jogi szakértők elé kívánja utalni 
a nemet jegyzéket.

Amerikában befejeződött a híres majom 
pör. A vádlottat 100 dollárra büntették meg.

Eladó egy jó  állapotban levő
11 t i  1* 111 O II Í 11 III 9
elsőrangú gyártmány (Macnibarg gyár)

2-es manuális, 17 regiszterrel. 
Ugyancsak eladó kitűnő állapotban levő

Pathéphon
(tölcsér nélküli Grammofon) művészi 
lemezekkel. Bővebbet: Dr. Vámos 
Arthurné, Pécs, Városházépület. 1—5

H A R A N G S Z Ó .

Szenth. u. 8. vasárnapon.
l iv .  M á té  V il i .  15-23.

Őrizkedjünk a hamis prófétáktól. Igen, 
őrizkedjünk a juhok ruhájába bújtatott ra
gadozó farkasoktól, kiket a láthatatlan világ 
inspirál, az ördög sarkal és rendkívül értik, 
hogyan lehet a keskeny utat szélessé tenni.

Védekezni ellenük csak egyfélekép lehet: 
semmit el nem hinni, ami Jézus evangé- 
liomával meg nem egyezik, semmit nem 
cselekedni, ami Isten szent akaratával 
ellenkezik.

Dr. Pesthy Pál igazságügyminisztert a 
szarvasi egyház dr. Haviár Gyula lemondása 
folytán megüresedett egyházfeiügyelői állás 
betöltésére kérte fel.

Egyetemes közgyűlés. A magyarhoni 
evangélikus keresztyén egyetemes egyház 
ez évi rendes egyetemes közgyűlését báró 
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és 
Geduiy Henrik püspök elnöklete alatt folyó 
évi október 22-én Budapesten tartja. A 
közgyűlést megelőző napon, okt. 21-én 
délután 6 órakor közgyűlési előértekezletet 
tartanak. A közgyűlés napján délelőtt 9Vs 
órakor megnyitó istentisztelet lesz a deak- 
íéri temp ómban.

Gályarabok emlékezete. Az idén van 
a galyarabok elhurcoltatásának 250 éves 
évfordulója. Nagyon időszerű volna, hogy 
a gyülekezetek egy-egy szép templomi 
ünnepség keretében a gályarabok emlékét 
felidéznék. »Akit a küzdő hősök lelkesíte
nek, Az szebb jövőjét felépítheti.“

Dr. Antal Géza püspök Körmenden. 
Az őrségi református egyházmegye közgyű
lése alkalmából dr. Antal Géza református 
püspök Körmenden volt. A tisztelgő kül
döttségek során az evangélikus gyülekezet 
Revében Zongor Béla esperes üdvözölte a 
püspököt.

Gyurátz Ferenc alapítvány. A vesz
prémi egyházmegye javaslatot telt az iránt, 
hogy néhai Gyurátz Ferenc emlékére kerü
leti alapítvány tétessék és hogy Payr Sándor 
egyetemi tanár a püspök életrajzának meg
írására felkéressék.

Lelkészválasztás. A csöngei gyülekezet 
üresedésben levő lelkészi állására meg
választotta Magassy Sándor egyházkerületi 
segédleikészt.

Ahol hála Isten elég gyerm ek van 
az iskolában. A nemetfcidegkuti két tan
erős iskolában az 1924—25. tanévben 184 
evangélikus gyermek járt. Itt hála Istennek 
nem kell félni, hogy beszüntetik a tanítói 
állásokat, mert kevés a gyermek.

Lemondott tanító. Marcs Sámuel kétyi 
evangélikus tanító állásáról lemondott.

Sikátor. Riíka szép áldozatkészségnek 
tanujelét adta az aiig 400 lelket magába 
foglaló egyházközség. Négy éve, hogy egy 
teljesen új, modern orgonával szerelte fel 
templomát, ez évben pedig 2 új harangot 
öntetett a Seltenhofer cégnél, az egyik 315, 
a másik 181 kg. súlyú, hozzá új vasállványt, 
mit egy helybeli iparos, Papp Kálmán ké
szített. A felavatás jún. 28 án folyt le oly 
szép ünnepély keretében, amely feledhe
tetlen lesz mindazoknak, kik közelből és 
távolból részt vettek. A templom zsúfolásig 
megtelt áhítatos hívekkel, közöttük nagyon 
sokan másvaílásuak is, úgy hogy a hely
beliek csupa előzékenységből inkább künn 
maradtak. Az avatási szertartást Takács 
Elek esperes végezte, a tőle már megszokott
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ékesszólással könnyeket fakasztott a hall
gatók szemébe, alkalmi szószéki beszéd 
tartásával Sokoray Bálint hántai lelkész 
gyönyörkődteíte a hallgatóságot, az oltári 
szolgálatot pedig Tatay Lajos bakonytamá- 
sii és Pócza Ferenc helybeli lelkész látták 
el. A felavatási szertartás utáni vallásos 
ünnepség fénypontja Steller Mária ének- 
müvesznő remek éneke; Tatay Eta és 
Pócza Irénke hatásosan előadott szavala
taik, Papp Kálmán szólóéneke, Haiwax 
Károly tanító által betanított 2 és 4 szoíamú 
énekkarok precíz előadásai tették feledhe
tetlenné a napot. A templom művészies 
díszítése, ami mindenkit bámulatba ejtett, 
Halwax Károly fáradhatatlan ügybuzgaimát 
dicséri. A harangok és vasállváriy beszer
zése, mintegy 60 millió korona áldozat 
meghozataléi kívánta, melyhez minden gyü
lekezeti tag kész szívvel hozta meg az 
áldozatát. A gyülekezet buzgó felügyelője 
Szupper Ernő az ünnepélyes alkatomra a 
templomot renováltalta.

Vendégszónoklat. Szombathelyen a 
Szentháromság u 6. vasárnapján Szűcs 
Gábor kelenföldi lelkész tartón vendég- 
szónoklatot.

Halálozás. Novák Pál alsókubini esperes 
elhalt. Áldás emlékére!

Sajógömör. Az evangélikus ifjúság 
rendkívül nagy sikerrel színrehozta Erid- 
reffy János lelkésznek Jefíte fogadalma 
című bibliai tragédiáját.

Rozsnyó. Az egyház a megüresedett 
lelkészi állásra egyhangúlag Szkalos Emilt 
jelölte.

Korompa. Az egyház tavaly új orgonát 
szerzett, ez idén pedig három új harangot 
avatott a háborúban elrekviráitak heiyeüe. 
A harangokat Kübecner Albert föesperes 
avatta fel, midőn Scherffel Nándor helyi 
leikész szlovákul, Szontagh Sándor alespe- 
res magyarul tartott szembeszédet.

H arangavatás Lökösön. A sajógöniöri 
anyaegyha/.noz tartózó leariyegyházoau nagy 
ünnepség között adtak at az új harangokat 
magasztos rendeltetésüknek Fizely Ödön, 
Enureffy Janos es Egyed Aladár. — Ugyan
csak ez alkalommal avattak íei a renovált 
temp,omol is.

Pozsony. A nyugati egyházkerület július
16-an itt tartotta rendes Közgyűlését. Előző 
napon a kerületi tanacs ülésezett; lő-en 
este 7 órakor gyamintezeti istentisztelet 
volt. A közgyűlésen tárgyaltak az esperes- 
ség beosztását, a püspöki székhelynek 
Pozsonyban való megszervezései.

Rimaszombaton templomi hangversenyt 
tartoitax, amelyen küzremöködieK; Egyed 
Aladár lelkész, Fiegl Ernő, Kudiak Pai, 
Székely Lajos, M».oicsi Magda és Kiara 
es Marosi Mihály.

Szováta, A, református ifjúság a világ
hírű erdélyi fürdőhelyen-oly nagy sikerrel 
adta elő ü d 'e f íy  Janos evangélikus lel
késznek Jefá.e fogadalma című uioliai drá
máját, hogy kétszeV melleit megismételni.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Németország. A német ifjúsági munkás- 
egyletek erős propagandát fejtenek Ki az 
ifjú munkások munkaidejének meghatáro
zása céljából. Azt proponálják, hogy a
14—18 éves munkásoknak legfeljebb heü 48 
órai munkaidejük legyen, nehogy testi es 
szellemi fejlődésükben visszamaradjanak.

A jövő hónap, szeptember a kongresszu
sok honapja lesz. Szeptember 3—9 lesz az 
általános lutheri konferencia Oslóban Nor

végia fővárosában, 15—16 a német ev. lel
készek összejövetele Hamburgban, 19—22 
a gyermekistentiszteletek és a vasárnapi 
iskolák konferenciája Stuttgartban, 20—23 a 
Gusztáv Adolf Egylet nagygyűlése Giessen- 
btn, 21—25 evangélikus népnevelési hét, 
24—28 a német nők szövetségének napja 
Uimban és 27—30 az általános protestáns 
missziói egylet közgyűlése Churban, már 
svájci területen.

A berlini egyetem tudós tanára, Miethe 
professzor, ki nemreg egy tudós társaság
nak bemutatta felfedezését, hogy mester
séges úton tud aranyat előállítani oda nyi
latkozott, hogy a teremtő tervének nagy- 
szerűsége teljes fenségében akkor tűnik 
fel előttünk, ha a természet erőit vizsgáljuk, 
hogy kis szellemi erőinknek megadta a 
lehetőséget, hogy mi azt mind felfogjuk. 
Kutatni annyit tesz, mint istent a termé
szetben keresni és igazi tudomány isten
tisztelet.

Svédország. A stockholmi nagy keresz
tyén zsinatot augusztus 19 én fogják nagy 
ünnepi istentisztelettel megnyitni. A tárgya
lások majd a zeneakadémia ünnepi termei
ben folynak, az estéli ünnepélyek a blasie- 
holmstemplomban tartatnak meg. Az egyes 
bizottságok a parlamentben üléseznek. A 
záró istentiszteletet augusztus 30-án Upsa- 
lában fogják megtartani.

Angolország. Cardiff városa vendégül 
látta a világ református egyhazainak kép
viselőit A reformátusok ezen világszövet
sége csak néhány éve létezik. Az amerikai 
és az angol református egyházak kezdték 
meg ezeket a konferenciákat, legújabban 
az egész világra terjedt ez a szövetség s 
íjiost 14 reformé.us országos egyházat ölel 
tel. A caidiffi konferencia foglalkozott a 
közös hitvallással a kül- és belmisszió 
kérdésével és a szociális problémával. A 
következő konferencia négy év múlva lesz.

Kína. A forrongó Kínából érdekes hírek 
jönnes. Mindinkább bebizonyosodik, hogy 
a bolsevik izgatás hevíti a kedélyeket, de 
az is bebizonyosodik, hogy a bolsevik agi- 
táiorok nem érik el azt a célt teljesen, a 
melyet kitűztek voit maguknak. Céljuk 
ugyanis, hogy minden európai befolyást 
teljesen eltörüljenek legyen az akár politikai, 
akár keresztyéni. Az első úgylátszik sikerül 
de az utóbbi még sem. A kínai nép fel
ismerte mit köszön a keresztyénsegnek, 
kiváltképen a keresztyén misszióknak és 
több helyről jelentik, hogy a forrongások 
és háborúskodások közepette a missziói 
telepesekül* nem történik bántódásux.

C S A LÁD I  ÉRTESÍT Ő.
Halálozás. Alulírottak úgy a saját, mint 

az összes rokonság nevében fájd alomtól 
megtört szívvel tudatják, hogy forrón sze
retett leányuk, illetve nővér, sógornő és 
nagynéne, Reichert Vilma úrleány folyó évi 
július hó 23 án hajnali 2 órakor 12 évi 
türelmes szenvedés uián életének 41. évében 
az Úrban csendesen elszenderült. Drága 
halottunk földi maradványait e hó 25-én, 
a Szt. Miklósról nevezett temető halottas 
kápolnájánál evang. szertartás szerint he
lyeztük örök nyugalomra. Keszthely, 1925. 
július 23. Máté 5, 3. Nyugodjék bekében I 
Ifj. Reícnert Gyula, Hanzmann Károlyné 
szül. Reichert Stefánia testvérei, id. Reic
hert Gyula és neje szül. Lubovienski Cecil 
szülei. Hanzmann Károly, Rimár |enö só
gorai. Ifj. Reichert Gyuláné szül. Ketten

bach Emma sógornője. Az összes unoka- 
hugai és unokaöccsei.

ÚJDONSÁGOK.
Petőfi unokatestvére koldul. Gleich

weit Vince 98 éves gazdálkodónak, Petőfi 
unokatestvérének a hatóság koldulási en
gedélyt adott.

Régi ezüstpénzlelct Vámosladány- 
ban. Simon András vámosladányi föidmíves 
trágyahordás közben egy edényre bukkant, 
amely rozsdá«, régi pénzeket tartalmazott. 
A lelet 885 darab pénzből áll, amelyeknek 
egyik része a XI., másik része pedig a XV. 
szazadból való.

A szegedi paprikavetések veszedel
me. A szegedi paprikavetések között isme
retlen betegség pusztít, amely a palánták 
gyökereit tamadja meg és rövid idő alatt 
elsorvasztja a paprika szárát és levélzetét.

Két antik szobrot loptak el egy bécsi 
templomból, A bécsi hatóságok érdekes 
beiöréses-lopásnak jöttek a nyomára. A 
Michaeler-templomból ismeretlen tettesek
nek sikerült két rendkívül értékes antik fa
szobrot, két angyal-alakot tllopniok. Ez a 
két szobor a XVI. századból való és a korai 
barokk gyönyörű példányai. A szobroknak 
igen nagy értékük var,.

Vakmerő posta rablás Romániában. 
Két postai alkalmazott a mozgó postán egy 
2 700 000 lei értékű idegen valutát tartal
mazó pénzeslevclet lopott el.

Fogy a franpia nép. A népesedési 
mozgalomról közzétett hivatalos adatok 
szerint 1925. elfő harmadában az élveszü- 
letések száma 199835 volt, a halálozások 
száma 204.431. A halálozások többlete tehát 
4596, a múlt évben 23 865. A házasságkö
tések száma az év eiső harmadában 72.850 
volt, (a múlt év megfelelő időszakában 
77.115), a válások száma pedig 4365 (4894).

Kína bojkottálja az angol és japán 
árukat. A kínai kereskedelmi kamara el
határozta, hogy július 30-atól kezdve boj
kottálja a brit es a japán árúkat és fel
bontja az üzleti összeköttetést a brit és 
japán cégekkel.

Százhatvan yardnyi távolságból meg 
lehet hallani az ember szívverését.
London légi védelmének tökéletesítése cél
jából az angol légügyi minisztérium most 
új hallgató-készülékekkel kísérletezik, ame
lyek segélyével már nagy távolságból ki 
lehet venni idegen repülőgépek közeledését. 
A hallgató-készülék olyan érzékeny, hogy 
avval az ember szívverését 160 yardnyi 
távolságból hallani lehet.

A Szovjet szabaddá tette az érték- 
p jp lrok, valuták és devizák forgalm át. 
A pénzügyi népbiztoíság az értékpapírok
kal, devizákkal es valutákkal való forgal
mat szabaddá tette.

2,100.000 utas. Berlinben az elmúlt va
sárnap rekordszámot ért el a kiráhduló- 
forgaiom. A belvárosi és külvárosi vona
lakon összesen 2,100.000 utas váltott jegyet. 
A forgalmat csak úgy győzték, hogy külön- 
vonatokat állítottak be. A hőség miatt 
különösen a szabad fürdőket keresték fel 
sokan.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az Uj idők-nek 30. számában folyta
tódnak Beczássy Judit és Nicholson Mere
dith érdekes, szép regényei. Közli a lap 
azonkívül Karinthy Frigyes, Bónyi Adorján 
és Pálffyné Gulácsi Irén elbeszéléseit, 
Rákosi Jenő és Hegedűs Lóránt cikkeit. 
Falu Tamás, Endrődi Béla és Teleki Béla
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verseit, számos művészi és időszerű képet 
és a lap rendkívül népszerű rovatait, a 
szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. 
Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 80.000 
kor. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
a kiadóhivatal Budapest VI., Andrássy-út 16.

Magyar Lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folyik. Tutsek: Jázminvirág, J. Co- 
lomb: Évi néni. E regényeken kívül mulat
tató, tanulságos és érdekes olvasmányok, 
szebbnél szebb képek egész kincsesházát 
találja meg az olvasó a lapban. Előfizetési 
ára negyedévre 30 000 K. Minden előfizető, 
aki 50.000 koronával fizet elő egy negyed
évre, a Magyar Lányokon kívül három ki
váló ifjúsági regényt kap szép kiállításban. 
Mutatványszámot kívánatra ingven küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom képes gyermeklap. 
Barátja, tanítója, szórakoztatója a magyar 
gyermekvilágnak. Szövegben, képben, gaz
dag tartalommal jelenik meg, havonta há
romszor. Alapította: Pósa Lajos. Szer
keszti : Gaál Mózes. Előfizetési ára negyed
évre 25.000 K. Mutatványszámot kívánatra 
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 b e : 

— A számok ezreket értékelnek. — 
Kótsch Mihály Pusztayám 2, Polgár 

Mihály Kiskamond 3, Kocsi Pál Karakó- 
szörcsög 4, Szentantalfáról: Vratarics Lajos 
4, Nagy Lajos 4, Pólan János Sárbogárd 4, 
özv. Kovács Antalne Bodmér 4, Ostffy- 
asszonyfaról: özv., Mihátsi Palné 4, Károlyi 
Endre 18, özv. Éder Józsefné Ercsi 20, 
Serbán Róza Cegléd 4, Bobaról: Kücsán 
István 4, Nagy Dénesne 18, Raiz Matyasné 
Sárvar 4, Györgyi Sándor Meszlen 4, Sop
ronból : Varaliyay Janos 4, Asöóth József 
6, Gosztola Sándor 14, özv. Zsitkovszky 
lstvanné 4, Magócs Karoly Irsa 4, Zsiba 
László Cegléd 4, Balazs Samuéi Raba- 
szenttamas 5, Bordács András Tapolca 10, 
Kiss Imre Ttszaföldvar 14, Németh Lajos 
Zalalövo 16, Markovszky Ernőné Nyúlíalu 
35, Koska Árpád Vác 3, Szepper Katiéa 
Mecsekszaboics 34, Berektompaházarot: 
Simonyák Antal 2, özv. dr. Sonnewend 
Frigyesne 10, Farkas Sánüorne Balaton- 
almadi 3, Sárkány Tibor Kecskemét 36, 
Mesterhazy Ernő Nagygeresd K0, Tóth 
István Tapolca 5, Némein Mátyás Balassa
gyarmat 7, Wolf Lajos Harta 4, Bácsy 
Juliska Nagyczenk 4, Tömböly István Új- 
tnalomsok 4, Tinscnmiűt Sándor Majos 8, 
Bartesch János Paióznak 10, Kutas János 
Gasztony 4, Petrovics Soma Szentes 2, 
Harangozó János Puszta-Fechlak 4, Kis
kőrösről : Ádam Manci 4, Tóth Andrásné 
2, özv. Mndschütz Mátyásne 4, Bemath 
István Hegyfalu 4, Rosta Mihály Kemenes- 
páifa 4, haniffel Sándor SarszentmiklOs 4, 
Varga Mihály Szilsárkány 4, Haffner Géza 
Rákospalota 4, Gyalog István Kéty 4, Fucns 
Pál Barcs 4, özv. Zettl józsefne Csikós- 
tóttös 4, lvany Ida Kapuvar 10, David 
Karolyne Deg 14, Szecsödi Sándor Kutas 8, 
Kiss Ferenc Szeged 8, Kovács Hona Bán
szállás 4, Pinter Janos Mosonszentminlós 
2, Erdélyi istvánne Rábcakapi 18, 11. kér. 
evang. egyház Mezöoereny 24, Lucsán 
Mihály Csornád 4, Németh Béla Zalaszent- 
mihály 4, Tompos Gabor Jobaháza 20,

Fülöp Lajos Iván 4, Futász János Pécs 4, 
Szombathelyről: özv. Ulreich Aladárné 4, 
Frankovics Károlyné 4, Sárvárról: Dékán 
Sándor 4, Bothár Gusztáv 4, Horváth De
zső Zalakoppány 4, Győrből: Kövecses 
János 4, Győrik István 4, Novák István 
Herend 4, özv. Szekeres Gáborné Edve 4, 
Somogyi Béláné Körmend 4, Krammer Ernő 
Pusztaföldvár 4, Mendelényi Edéné Kis
kőrös 4, Sümeghy Gyula Celldömölk 4, 
Mód József Gutorfőlde 4, Johnson Gisle 
Budapest 10 ezer koronát.

Vetelta iierkeutő és kiadó: CZIPOTT 6ÉZA 
Sieatgottkird, VmuTiraegyo. 

Sserkeastótárs: NÉMETH KÁBÓL?. 
Kéziratokét nem adunk vissz*.

Pályázat.
A kemenesszentmártoni evang. leány

gyülekezet a jövő tanévre helyettes kántor- 
tanitót kíván alkalmazni. Javadalom: lakás, 
két öl tűzifa, 480 kg. búza, 900 kg. rozs, 
310 kg. arpa, 270 aranykorona és a meg
felelő államsegély. Felszerelt kérvények f. 
évi augusztus 1 6 -ig az Evang. leikészi 
hivatalhoz — Celldömölkre küldendők. 
Augusztus 23. napjára személyes megjele
nés kívánatos.

Egy földbirtokos család keres egy 
7 eves kisleánya és 5 éves kis lia 
mellé németül is beszélő nevelónót. 
Cím a kiadóban. 1—4

Bátorkodom felhívni a tek. Tanító 
urak szives figyelmet a napokban 
szétküldött legújabb iskoláztatási kö
telezettségről szóló rendeletben elő
irt új iskolai nyomtatványokról és 
különböző iskolai szerekről szóló ár
jegyzékemre.

Kérem árjegyzékem pontos átné
zését es b. megrendelésükkel meg
tisztelni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel
W E LL ISC H  BÉLA

könyvkereskedő,
a „ H a r u n g s íó “ nyomdája

2—2 Szentgotthárd.

Pályázati hirdetmény.
Helyettes óvónő, protestáns, sürgősen 

keresteti«. Miután óvónő nemsokára nyu
galomba vonul, véglegesítésre kilátás. — 
Gyönyörű kert, lakas. Helyettesi fizetés: 
havi hatszázezer korona, havi 50 kg. szén; 
főzéshez óvónő átengedi edényeit, kerti 
veteményeit, konyhát, szobát. Ajánlatok 
válaszbélyeggel Magassy György elnök úr
hoz Kemettesmagasiba, Vasinegye, kül
dendők. 2—2

Városi evang. lelkész-házaspár keres 
olyan egészséges mindenes nőt, aki a ház
tartás összes munkáit: főzés, takarítás, 
mosás, mosogatás stb. teljesen egyedül és 
önállóan el tudja végezni. Ajánlatokat fize
tésmegjelöléssel a „Harangszó“ kiadóhiva
tala továbbít. A hely elfoglalható szeptem
ber 1—15, esetleg okt. 1-én. 2—4

Intelligens gazdaasszonyt keresek, aki 
kiválóan tud főzni és háztartásomban a 
szakácsnői teendők ellátására is vállalkozik. 
Eddigi működéséről bizonyítványokat, igé
nyek közlését kérem. Dr. Matolcsay Sán- 
dorné Kaposvár. (Ezidőszerint szeptember 
1-ig címem : Fonyód-Bélatelep) 2—4

Elemi s polgári iskola közelében lakó 
özv. evang. papné vidéki leánykát teljes 
ellátásra magához venne. — Cím : özv. 
Horváth Béláné Budapest, VI., Szt. László 
u. 26. IV. 30. »-e

özvegy, nyugdíjas, vagy iparos állandó 
lakást kaphat Balatonalmádin „ B o r o s -  
villában“. 2 -0

Szeptember 1-ével megnyílik Grazban az

Evangélikus Leányotthon,
mely az evangélikus Diakonisszák fel
ügyelete alatt fog állani. A keresztyén 
szülők figyelmét felhívjuk e jeles inté
zetre. Érdeklődni lehet: Diakonissen

haus Graz—G östinger Maut.

Két főiskolai hallgató, vagy gimná- 
zista tanuló teljes ellátással lakást 
kaphat ősszel tanító özvegyénél Budán. 

Cítn a szerkesztőségben 6—6

WELLS

NAGY VILÁG- 
TÖRTÉNETE

MAGYARUL

Több száz illusztrációval, térkép- és 
grafikonmelléklettel. A ma leg jelen tő
sebb írói alkotása, történelem  a XX. 
század szemszögéből nézve a XX. 
század embere szám ára. Világsiker ! 
Az angol és német kiadás 4 millió pél
dányban kelt el. A lexikonalaku, 640 
oldalas, egészvászonkt-tésü könyv ára
665.000 korona. Előzetes m egrendelés 
esetén csak 441.000 K, mely összeg  
július hótól kezdődőleg havi 88.200 
koronás részletekben törleszthető .

Előfizetéseket elfogad bármely 
könyvkereskedés vagy a kiadó 
(Budapest, VII. kerület, Ilka ucca 

31. szám.). 5

K é r j e n  i s m e r  t e t ő t l

GENIUS KIADÁSI:

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdou.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos :
a DonáDtúlI Lotlier Szövetsío.
▲a OrszáffO H Luthor-Szövet- 

•ég blvaUluH lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
óh reklamációk a 

liARANGSZO szerkesztő
id adóhiratal inak  

Rsentgotthárdra (Vaarm.) 
küldendők. 

Klőíisotést elfogad 
mludeo svaiig. lelkész 

és tanító.
MteJslmlk mtaúea rasároap.

9

A ho l ke tten , vagy h á r m a n  eg yh eg yű ln ek  az én  nevem ben , 
o tt va g y o k  kö zö ttü k .

Szerkesztő-kiadóhivatal:
s z e n t g o t t h Ar d .

Vasvármegye.
i  „HAHAABSZO«

elóllzotésl ára : a harmadik 
nogyedóvro 18.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Lather-SsOveMgl tagoknak 

10°/.-os kedvezmény. 
Amerikába egész érre 2 
dollár; az utódállamokig 
a 111. negyedre 20.000 K.

A .Harangozd" terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híreink

nek ingyenpéldányokat 
küldünk.

A szeretet könnyei.
Luki'ics 19.41. .És mikor Jé

zus közeledett, látván a 
várost, síra azon.“

Lássátok, mennyire szerette az 
embereket! . . . íme, a szerencsét
len nép iránt érzett részvétnek és 
szánalomnak a könnycseppjei. . . ,  
amelyeket Jézus hullatott Jeruzsá
lem felett . . . Hányszor felkereste 
e város lakóit, hányszor össze 
akarta gyűjteni őket, mint a ma
dár összegyűjti az ő fiait szárnya 
alá — de ők nem akarták . . .  Az 
örökéletnek beszédét hirdette, de 
núpe megvetette az t; tett csodákat 
és jeleket, mégsem hittek benne. . .  
most azután veszni látja azokat, 
akikaek megtartására jött e világba! 
Ez a gondolat eltölti Jézus szívét 
szomorúsággal, a lelkét szánalom
mal, és . . . Jézus szeméből meg
indul a könnyek hullása . . .  mintha 
csak egy édesanya siratná a mély 
szakadék szélén lépkedő gyerme
két, akit nein tud már megmenteni! 
Mennyire szerette az em bereket! 
Hogyan beleláthatunk most a Meg
váltó szívébe! Jaj, de igaz, hogy 
Isten nem akarja a bűnösnek ha
lálát, hanem hogy megtérjen és 
éljen . .  .

De észrevesszük-e azt is, hogy 
ez az evangéliom milyen komoly 
és súlyos kérdéseket vet mielibénk! 
Kérdi: megismertük-e azt a szere- 
tetet, amelyet Jézus mindnyájunk
kal szemben érez és táplál? Ja 
vunkra fordítottuk-e ezt a kibeszél- 
hetetlenül vigasztaló és mélysége
sen komoly szeretetet? Eszünkbe 
vesszük-e, hogy mi sem akarha
tunk Krisztusnak nagyobb fájdal
mat, mint ha megvetjük ezt a fe
lénk hajló, minket megmenteni, 
üdvözíteni akaró szeretetet, szóval, 
ha eltékozoljuk a kegyelmi időt és 
------T

nem menekülünk az ő védő szár
nyai a lá ! . . . O h! aki még nem 
sietett eddig a Megváltóhoz, aki 
még nem ismerte volna fel őbenne 
leghívebb jóakaróját, az — míg 
nem késő — siessen, mentse meg 
lelkét!

Amilyen igaz, hogy én élek — 
ezt mondja az Úr — éppen olyan 
igaz, hogy nem akarom a bűnös
nek halálát, hanem hogy megtér
jen és éljen.

Erdélyi
Nem költői agy képzelte el, nem 

írói fantázia színezte ki. Székely
föld termette ezt az eseményt. Úgy 
csordult ki a bánatos magyar élet
ből. Hősei ma is élnek s együtt 
szenvednek, együtt reménykednek. 
Ezt a kis történetet Székelyország 
szülte.

Szereplői egy falusi földesúr és 
egy evangélikus tanító, akiknek 
összeért a telkük. Állott pedig a 
közös kerítés mellett terebélyes vén 
diófa, amelynek gyökere a tanító 
uram portájára nyúlt, míg lomb
koronája a földesgazda udvarát 
árnyékolta. Péter és Pál évtizedek 
óta civakodtak az öreg fán, hogy 
hova is tartozik, kinek is terein? 
A szegény kerítés pedig eközben 
az éjszakák leple alatt titokzatos 
módon hol előre, hol hátra ván
dorolt. Örök perpatvarban, folyton 
zivatarban zuhantak az évek.

Egyszer azután szomorú, köny- 
nyes csoda történt. A hegyek te
tejéről leszállingóztak a rablók s 
váratlanul bilincsbe verték a szé
kelyek hazáját és könnyekbe kény
szerítették a székely szemeket. S 
a szívek, az azelőtt magyar módra 
mindig széthúzok, most ütve-zúzva

„Bűnösöknek megváltója,
Jézus lelkünk megtartója !
Ki szerethet úgy bennünket,
Mint szeretted te lelkünket 
És lettél vígasztalásunk, 
Nyugodalmunk, boldogságunk ! 
Segélj, hogy hű legyek végig,
Mint az voltál te a sírig,
S tégedet, én jó Uramat,
Áldó, védő pásztoromat 
Soha meg ne tagadjalak,
Néked éljek, néked haljak.“

Ámen. 
N. M.

epizód.
összefonódtak békességben és szent 
honakarásban.

Egy bús napon átkocogott a de- 
reshaju földesgazda a vénülő taní
tóhoz és így beszélt: Tanító u ram ! 
most már tisztán emlékszem, nagy
apám mondta, hogy az a diófa 
nem a mi családunké. És válaszolt 
az ősz iskolam ester: szomszéd
uram, most már én is emlékszem, 
elődömtől tudom, hogy az a diófa 
nem az enyém, magukhoz tartozik.

Kié hát, kinek a tulajdona ? 
Ezen azután csöndesen elveszeked
tek, eltanakodtak, mígvégre a szí
vük kidobbantotta, hogy az a fa 
egyikőjüké sem, de a közös anyáé, 
a szenvedő hazáé. S nyomban 
szent fogadást tettek, hogy a fa 
termését ezentúl minden évben a 
magyar haza oltárára áldozzák.

. . .  és nagy boldogság lepte meg 
a lelkűket és úgy örült a szívük. 
Egymás nyakába borultak. Sírt a 
két öreg hosszú, megkönnyebbítő 
sírással. Együtt siratták a zuhanó 
székely csillagokat.

— Ezt a kis történetet egy me
nekült székely fiútól hallottam. 
Drága lélekmorzsaként takargattam 
eddig a lelkem kamrájában. Csön
des estéken, csüggeteg órákon, sö-

N em  tehetségen, akaraton m úlik a H aran g szó  tám ogatása.
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tét percekben mindig rágondolok 
és vigasztalásért hozzá menekülök. 
Eltűnődve ó hányszor kérdeztem 
már magamtól: Istenem ! mi lenne, 
ha a szakadt végeken, a torzult 
határokon sok-sok ilyen diófa 
állna ? Tátrai Károly.

Audiencián a császárnál.
D u sz ik  L ajos m isko lci és F arkas  
G y ő ző  debreceni le lkész D oornban.

Duszik Lajos miskolci lelkész Far
kas Qyóző debreceni evangélikus 
lelkész társaságéban hosszabb tanul
mányútra indult és Páris, Brüsszel, 
Amszterdam után eljutottak Utrechtbe, 
ahonnan 20 percnyi autóutazással 
megközelíthető Doom, a német császár 
mai tartózkodási helye. A hágai né
met evangélikus lelkész ajánlatával 
július 27 én kirándultak Doornba, 
kihallgatásra jelentkeztek a császári 
udvarnál és másnap, július 28-án, 
már meg is kapták a meghívót, hogy 
reggel VílO órakor várja őket a Fel
ség. Duszik Lajos a kihallgatás le
folyásáról egy fővárosi lap tudósító
jának a következőkben számolt b e :

— Zuhogd esőben, csuronvizesen 
lépünk a fehér márványlépcsókre s 
Reubur admirális bevezet az elő
csarnokba. Mindenütt valami letom
pított fény és igazi művészi szépség. 
A császár a dolgozószobájába ren 
delte el kihallgatásunkat. Alig tudunk 
fOlocsudni meglepetésünkből, már a 
császár előtt állunk. Kollégám elér-

Egy ádventi ének története.
Irta: Gáncs Aladár.

II. 2)
Volt nagy síirgés-forgás a geresdi pap

háznál. Mert persze, hogy oda gördült be 
a három megye útját megrótta szekér. 
Fejér János ugyan eleget szabódott, hogy 
tán’ akadna hely valamelyik régi atyafinál,
— ám Tatay István a világért sem engedte.
— Mindjobban megragadta figyelmét ez a 
fehér hollónál is ritkább ember s érezte, 
hogy benne érkezett meg számára az ád
venti prédikáció.

— Majd a kocsin hálunk, van elemó
zsiánk — szerénykedett János és érzett a 
hangján az őszinteség s hogy aki mondja, 
csakugyan az önmegtagadáshoz hozzá van 
szokva.

Vacsora után előálltak a vendéggyerekek 
Péterke, Pali, Jani és Márta, beszédes, ra
gyogó szemekkel ránéztek apjukra.

— Na jól van, kérjétek meg a tiszte
lendő urat, meg a tisztelendő asszonyt s 
azután a Pistát, meg a kis Mártát, — talán 
ők is tudják, — hogy elénekelhessétek az 
ádventi köszöntő éneket. Egész nap már 
azon örvendtek, hogy az ádventi éneket

Este: utolsó estéről . . .

Az estharangszó halkan messze csendül,
A Nap világa alkonyba derül. . .
S az éjszakának mélységes csendjében 
Szívverések zaja remegve k é l . . .

Mirjád porszem ember kattogó szíve 
Pattogó, egyenes ütemre ver! . . .  [szűnik: 
. . .  S  ha egyszer az ütem meglassul, meg- 
Koldus-, vagy király szív a porban hever...

Szerelmes szíveknek lángralobbanása, 
Remegő anyák szenvedő szava,
Árva gyermekek panasza, jajja  
Ideges, lázas szívdobbanás . . .

. . .  És egyszer aztán vége mindennek. . .  
Utolsót kattog ütemre a sz ív  . . .
A porszem visszatér a porba . . .
. . .  S  ott domborul milljó elfelejtett sír . . .

SOMOGYI JÁNOS.

zékenyült hangon mondja üdvözlő 
beszédét. A császár meghatódik: a 
földre néz és egy határozott gesztus
sal int az udvari főembereinek, hogy 
távozhatnak. Egyedül akar lenni ve
lünk. Az üdvözlésre meghajlással 
válaszol s hozzánk lépve, melegen, 
emberi bensőséggel megszólítja ke
zünket. II. Vilmos nem öreg, nem 
törődött, nem ideges. Alakja, tartása 
kemény, egyenes, férfias. Szemejárása, 
taglejtése temperamentumos. Öltözete 
egyszerű, de föltűnően szabott szürke 
ruha, gomblyukában a vaskereszt 
szalagja, lilaszinü, puha ing; egye 
dűli ékszer, amelyet visel; a jegy
gyűrű és egy zöld smaragd nyak
kendőtű ; hosszuszárú vadászcsizmát 
hord és beszélgetés közben többször 
cigarettára gyújt. A szobában kizáró-

majd öeresd házai közt fogják énekelni.
Ezt azért tette hozzá, mert látta, hogy 

a házi gyerekek igen érteden arccal bá
mulnak, s nem akarta őket úgy megszé
gyeníteni.

A négy kis orgonastp nem is váratott 
magára, — a tisztelendő bácsiék igent bó
lintottak s a következő pillanatban már 
felcsendült ajkukon a közel másfélezer- 
esztendós drága ádventi ének: „Jöjj népek 
Megváltója“. Oly boldogan fujtáK, az apa, 
anya hangja még segített nekik s nem 
vették észre, hogy a lelkészurék hangja 
csak gyéren, tapogatózva jár az övéké 
közt, s a pyermekeké még meg sem mer 
moccanni. Ének után, mintha közös imád
ságra is vártak volna, összetették a kezüket 
s leborulva maguk elé néztek. A tisztelendő 
urék kissé zavarba jöttek. De Fejér János 
engedelmet kért, hogy úgy tele van mostan 
itt a lelkűk, hadd imádkozzanak úgy, amint 
ők szoktak.

— „Nekünk van itten legtöbb köszönni 
valónk, drága Megváltónk. Hálát adunk 
Néked, óh te mennyit tettél, mily sokat 
szenvedtél, hogy mi csak örüljünk s hogy 
hálaadásunk soha meg ne szűnjön.“

Drága ének, drága ima volt az. Külö
nösen hangzik, de mégis így volt, hogy az 
artikuláris geresdi paróchián hosszú idő

lag Nagy Frigyes bútorai vannak. 
Mi eláccultunk, midőn a császár asz
talára előkészített levélborítékot nyit 
föl és jelzi, hogy mindkettőnknek 
két két beszédét adja, amelyet a csa
ládjának tartott istentiszteleten mon
dott e l . . .  Hát várt minket? Készült 
a fogadásunkra? Először is a két 
protestáns feiekezet egyesítésének 
szükségét állapította meg. Intett min
ket — lelkészeket —, ne dogmatikát 
prédikáljunk, személyes hit hassa át 
minden szavunkat, akkor hivatásunkat 
jól teljesítettük. A  dogma — úgymond 
— elválaszt, de a szeretet, az er
kölcs : örök és egyetemes emberi. 
Személyes hit kell — ismétli —, 
amellyel az ember hozzáfüzódik a 
Végtelenhez és így az ember önmagát 
Isten eszközének tekinti.

Az én életem és szereplésem Isten 
akara ta : ez volt a múltban és ez ma 
az én egyedüli erőm és békességem I 
Csodálom, hogy vannak magukat 
természettudósnak tekintő emberek, 
akik ateisták, holott a tudomány min
den vívmánya az Isten kegyelmi aján
déka. Istenről nem lehet vitázni: van, 
pont.

A zsidókérdésről is szólt, majd 
világpolitikai térre csapott á t :

— A Niederlárdisch-népek és a 
Morgenläadisch néprk közölt áthidal
hatatlan a különbség. A Niederiän- 
disch-népek: a francia, angol, olasz 
a nőt úgy nevelik, hogy előbb zárda- 
szerű fegyelemben tartják, de haférj- 
hez megy: minden szabad; ezzel 
szemben a Morgenläadisch-népek 
(német, skandináv, finn. orosz, ma-

után, 1723. ádventje szombatján földönfutó 
jobbágy tartotta az első házi áhítatot.

III.
Ketten maradtak a szobában. Tatay 

István érezte, hogy egyre közeleg, de meg 
nem érkezeti meg az ádventi prédikációja. 
Érezte, hogy nekik még együtt kell ez este 
maradniok. Egészen ennek az — alig pár 
órája ismert — embernek s a belőle kiáradó 
léleknek hatása alatt volt. Mintha a püspöke 
előtt állana. Nem szégyelte magát, tudta, 
hogy Isten nem mérték, nem mindig dip
lomák szerint adja a kegyelmet s együgyű 
telkekre pazarolja sokszor lelke kenetét. 
Mind. határozottabban látta, hogy az Ádventi 
Király követe van a házában

— „Óh mily nagy kegyelem tisztelendő 
atyám, itt van az új ádvent, — holnap 
hirdetheti az ádvent igéit. Mily drága szol
gálat egy ilyen nagy gyülekezetben egyen
getni a nagy Urnák útját. Mily öröm is 
az. Néha én Í3 gondoltam rá, ej ha én azt 
a nagy iskolát kitanulhattam volna. De 
aztán . . . “

Közbevágott. — „Ne gondolja kedves 
János barátom. Nem mindég oly rózsás 
ez a szolgálat. Most is, én nem tudom mi 
van velem, de őszintét kell szólnom, még 
azt sem tudom, milyen igéről beszéljek
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gyár, bolgár, török) a nőt a házasság 
komolyságában, a hűség és becsület 
heroszmusának tiszteletében nevelik ; 
a mi asszonyaink a háziüzhely hősei.

Szólott a császár a magyar poli
tikusokról, Andrássy Gyuláról, We- 
kerléről, Tiszáról. Tiszát nagy ma
gyarnak (der grosse Ungar) nevezte, 
akiben nagy volt a hajthatatlanság, 
amely még ő előtte, a császár előtt 
sem tört meg. Nemzetünkről azt tartja: 
A magyar népnek nagy jövője van.

A jelenlegi ludományos életről 
szólva, dicsérettel, büszkeséggel mu
tat reá, hogy az 1924. évi könyv
statisztika szerint 36.000 megjelent 
német könyvvel szemben az angolok 
16.01)0 és a franciák 6000 könyve 
áll. Amíg a német kiadványok tudo
mányos művek, addig a franciák 
tárgya erotika, vagy pornográfia és 
az angoloké legtöbbször Scherlock 
Holmes- és Nick Carter-alakok. Majd 
a jö«őről beszél. Szeméből tűz lcb- 
ban k i:

— Bízom a német nép erejében 
és a német szív hűségében! — 
mondja kipirult arccal és hevesen üt 
az asztalra:

— Az ón népem vár, én is vá
rok !.. . —

Mein Volk wartet, ich warte auch!...
Többet nem szól, nem tud szólni.

Letelepedési helyet keres — mérsékelt 
számú növendékkel — a német, francia, 
angol nvelvek, elemi, polg. isk. tárgyak 
alapos tanítására szolid urinő. — Nyári 
elhelyezkedést is keres tanítás ellenében. 
C ím : Blázy Lajos ev. lelkész Kiskőrös, 
(Pest megye). 1—4

holnap. Amint kisétáltam és láttam a gö- 
caörtos ugar szaraz akácfáit, magamat 
latiam lomotalaa nyomorúságukban. Soha
sem von még így, oly üres a lelkem, úgy 
crzeni, mintha minden igét már kiprédikai- 
tam voma. — Máskor más volt, de most 
telek, na holnap így kell kiáltanom az ád
venti gyülekezet elé, göcsörtös, merev, 
szaraz ág lesz minden mondatom.“

— „Tessek megengedni, hogy hát hoz
zászóljak azonkep, hogy illik. Óh, tiszte
lendő uram-aiyaui en is láttám azokat a 
lakat, egesz nap néztem, hosszan, sorba 
őket, amint az utón elo.dalogtak. De én 
mindegyikben egy nagy sóvárgást láttám, 
mintha a barna fold vagya, rimánkodu 
vágya lenne mindegyik. Kedves tisztelendő 
úr, nincsen semmi baj, ha tehetetlennek, 
hogyha képtelennek erezzük magunkat, 
csak kezdjünk el vágyni. Ón azok a vágyak
o.yan csodálatosan. Útját egyengetik az 
adventi Urnák. Csak az a baj, ha nem 
használjuk ki okét. És ha nem adunk szája
kat nézi; az imádkozás a vagyak szaja. 
Ón kedves tisztelendő úr ne vessen meg 
eite, de a, t kérdezem imádkozott-e, hogy 
Isten adjon nagy kegyelmet, hogy a száraz 
ágak zöldbe jöjjenek? Hadd mondjam el 
a tapasztalatomat.

Mióta én Ualgócra kerültem, mind szo-

Kapi püspök lapunk szer
kesztőjéhez.

Kapi Béla dunántúli püspök a 
„ H a ra n g szó -K ö n yv tá r“ első füzeté
nek megjelenése alkalmából a kö
vetkező sorokat intézte lapunk 
szerkesztőjéhez:

Nagytiszteletü Lelkész Ur!
Folyó évi június hó 17-én kelt 

441/1925. számú felterjesztése kap
csán köszönettel vettem a Harang- 
szó-Könyvtár első számát, mely 
kegyeletes gondolattal G y u rá tz  Fe
renc em lékét örökíti meg.

Hálásan köszönöm a füzet meg
küldését, mindenek előtt pedig kö
szönöm Nagytiszteletüséged odaadó 
buzgóságát, amellyel ismét egy 
életrevaló építő sajtósorozatnak veti 
meg alapját.

A füzet kiállítása nagyon ked
ves. Hiszem, hogy ezt a füzetet is 
nagy örömmel fogják híveink meg
szerezni és olvasni. Csak arról kell 
megfelelően gondoskodni, hogy a 
hívek tudomást szerezzenek a füzet 
megjelenéséről és könnyű szerrel 
megvásárolhassák.

Hiszem azt is, hogy az egész 
vállalat életképes lesz és nagyon 
sok reménységgel tekinteni a kö
vetkező számok elé.

Mihelyt arra alkalom nyílik, a 
Harangszó Könyvtárát a lelkészi, 
tanítói és felügyelői karnak a leg
melegebben figyelmébe ajánlom.

Testvéri szeretettel szolgatársa 
az Urban:

morúbb lett ott a mi eklézsiánk helyzete. 
Nem tud.unk rendesen a templomba járni. 
Volt ott azonban egy kedves hittestvér, 
igen megáldott, drága életű. Őseitől fogva,
— kik husziták voltak — sokat szenvedett
— az Üldözésben. Egy volt ó a cseh morva 
atyafiak közül, kik, mint eljövetelemkor 
hallottam, valami Zinzendoif gróftól kaptak 
egy erdőséget a múlt esztendőben Teota- 
burgában s most ott érnek külön életközös
ségben, olyanformán, mint a régi, őskeresz- 
tyőnek.

De hogy a dologra térjek, a mi hittest- 
vérflnk — Dávid testvérnek szoktuk hivni
— összegyűjtött minket, akik vágytunk, a 
maga háziban. Templom h j|án, de templom 
mellett is jö .volt az nekünk. Ott tanultam 
meg én igazán, mi az keresztyénnek lenni, 
ü ti hallottam én a lélek mindenféle álla
potáról, — imádságos könyv nélküli imád
kozásról, — Isten igéjéről, meg arról, nogy 
meg kell térni s hogy megtérni az, hogy 
átadjuk az életünket az Istennek. Ott ér
tettem meg s szerettem meg a Jézust, mint 
az én Uramat, ott tudtam meg, hogy Ő 
mily hatalmas Megváltó, ha mi elfogadjuk, 
s hogy nem az ö szép példabeszédeivel, 
hanem az ö szép, piros vérével váltott meg 
minket s hogy a Jézus vérében van nagy 
erő. Ottan kezdtem en állandóan boldog,

Szombathely, 1925. évi június 
hó 30-án.

K a p i B éla  püspök.

Ima
Egyházmegyei gyűlés meg

nyitásakor.
Mindenható Isten, világ alkotója,
Nap, hold és csillagok örök kormányzója, 
Föld porába egykor Te leheltél lelket,
Első emberpárnak adtál Éden-kertet, 
Lábunk alá hajtád az egész világot,
A levegőt, vizet, földet, fát, virágot,
Te vagy gondviselőnk, mint terített asztal, 
A mező, rét, szőllő Téged áld, magasztal, 
Összejöttünk mi is boltos templomodban, 
Énekben, fohászban szívünk összedobban, 
Vallást teszünk Rólad, aki vagy, ki voltál, 
Ki leszesz örökké,, soha nem változtál, 
Egyetlen szavaddal ronthatsz és teremthetsz, 
Hatalmas karoddal sújthatsz és emelhetsz, 
Te vagy Úr egyedül a nagy mindenségben, 
Nincsen kívüled más, sem földön, sem égben.

Nem, rettegünk Tőled, hatalmas Istenünk, 
Az Úr Jézus által Atyánknak ismerünk, 
Egyszülött Fiadat leküldéd a földre,
Jézus a bűn, halál hatalmát megtörte, 
Háborgó világnak új törvényt hirdetett, 
Megbocsátni tudó, tűrő szeretetet,
Törölgette síró szenvedőknek könnyjét, 
Hintegette örök igéjének gyöngyét,
Az igaz megtéröt bűnből feloldozta, 
Keresztfa oltárán magát megáldozta, 
Föltámadt a sírból, hogy tudjunk remélni, 
Küzdeni, áldozni, szent eszmékért élni,
O a mi Megváltónk, az ígért Messiás,
Ő az út, igazság, élet, szabadulás,
Ő egyházunk feje, vezére, királya,
Jó pásztor, ki gondot visel a nyájára.

Mennybe ment Mesterünk bennünk meg-
fvlgasztalt,

Elküldé Szentleikét, ezt az égi angyalt,
Ki életre kelté a küzdő egyházat,

örvendező lenni, hogy Jézus értem mindent 
elvégezett s drága keresztjével üdvösséget 
szerzett. Azóta nemcsak az egy nagypénte
ken gondolok én erre, s ha nekem holnap 
itt Geresden a templomban beszélnem 
kellene, azzal ráznám fel azokat, akik már 
elunják hallgatni az ádventi evangéliumo
kat: „Emberek, elegyengettétek-e már szí
vetekben annak az útját, aki azért született, 
hogy meghalhasson értetek, hogy nincs 
állandó más, csak ez az egy örömforras, 
örvendezni azon, hogy van Megváltó, óh 
tegyétek Bele egyedül csak Bele a hiteteket.

De hogy megint a dologra térjek, mikor 
azlan elment David testverünk, en rám 
bízták a kis nyajacskát s engem bíztak 
meg a többiek is, hogy istemól veit ke
gyelem szerint szolgáljam igevei és imád
kozással Mily könnyen, szinte magától 
ment eleinte. Mindég megvolt a mondani 
valóm. De aztan, egy idő után, nekem is 
e>kezdtek száradni a fák. Bánatos voltam 
és mindjobban szomorú. Már azt gondol
tam, hogy tilosban járok, azt akarja ezzel 
megtudami Isten. De aztán megértettem 
valamit. Nem tartottam eleg nagy dolognak, 
nagy méltóságnak, hogy én hirdethetem az 
igei s mert ment a magam erejéből is, 
nem imádkoztám elégge erte. És ekkor 
elkezdtem vágyódni, ón mily csodálatos is
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Védte, valahányszor vész, vihar föltámadt, 
Az egyház hajója nem ért még révpartra, 
Repülj közénk ismét Szentlélek galambja, 
Szállá meg a csüggedőt mennyei erővel, 
Szomorú jelenben biztass szebb jövővel, 
Gátold a fesletiség tengerének árját, 
Gyűlőlség tüzének oltogasd a lángját, 
Gyújtsd meg szivünkben az ősapák nagy 
Új hívek töltsék be az elhunytak helyét, [hitét, 
Az egyház javáért harcoljunk nemesen, 
Hordozzuk a terhet, — bár nehéz — szívesen, 
Jusson diadalra Jézus igazsága,
Terjedjen a földön az Isten országa I

Áld meg az egyházat hű s bölcs vezetőkkel, 
Jó példát mutató igehirdetőkkel,
Áld meg tanítóink önzetlen munkáját,
A legszebb jutalmat, Uram, Tőled várják, 
Áld meg egyházunknak kicsinyjét tó nagyfát, 
Az özvegyek, árvák, ügyüket Rád hagyják, 
Áld meg nemzetünket, kötözd be sebeit; 
Emeld fö l a porból, töltsd be reményeit, 
Régi határainkra szívszakadva nézünk,
Ősi jogainkat óh add vissza nékünk;
A legelső magyart, hazánk kormányzóját, 
Oltalmaddal fedezd, szent kezeid óvják, 
Hulljon, mint a harmat, áldásod fejére, 
Vezessen el bennünk ígéret földére;
Amíg meg nem hallgatsz, szüntelen kiáltunk, 
Amíg meg nem áldasz, mi el nem bocsátunk, 
Te vagy bizodalmunk, Te légy erős várunk!

Szentantalfai NAGY LAJOS.

A sárszentlőrinci mustármag.
„Hasonlatos a mennyeknek országa a 

mustármaghoz, amelyet vévén az ember 
elvete az ő mezejébe, amely kisebb ugyan 
minden magnál, de amikor felnő, nagyobb 
a veteményeknél és fává lesz.“ így mon
dotta az Ur Jézus az ugart szántók s magot 
vetők biztatására. Eme vigasztaló tanításnak 
vigasztaló teljesedéséről szólt a sárszent- 
lörinci ifjúsági egyesületnek örömünnepe 
július 26-án.

Minden elvetett jó mag kikel ma is 
nemcsak a magyar föld szántásából, hanem 
a fogékony emberi szívből is. Minden kicsi 
hajtás fává növekszik, ha plántálunk Pál 
hitével, ha öntözünk Apollosz nemes igye
kezetével, mert a kegyelem ura most is ad 
növekedést.

1921 telén a lelkésznek hívogató szavára 
a kisebbek közül egész sereg, a nagyobbak 
közül eleinte alig öten-hatan jöttek össze

az, vágyódni 1 És Isten irgalmas volt, min
dég adott és mindég Jézus keresztjénél 
adott.

Egy dolog volt még, ami hozzájárult. 
Sokszor olvastam a bibliában a filippi 
börtönőr történetét, fogságos életre készülve 
magam is. Abban van az, hogy ő házastul 
megtért Ránéztem a családomra, a fele
ségemre, a gyermekeimre. És azt mondtam: 
Te nem fogsz kegyelemben maradni, ha a 
családodba külön is nem viszed az igét. 
Aztán el-elkezdtünk élni otthon is, biblia
olvasó, imádkozó, éneklő életet. Oh igen, 
éneklő életet, mert énekelni, kivált ádven
tit énekelni olyan sokat tudott a Dávid 
testvér. Milyen kár, hogy nekünk nincs 
több szebb ádventi énekünk.*

Késő lett. A beszélőnek is, meg a hall
gatónak is egyaránt elég lett. Még csak 
egy imádságnyi erőre tellett mindeniknek 
külön s aztán pihenőre tértek nagy boldo
gan. Igen, Tatay István nagygeresdi lelkész 
Í8 vágyteli boldogan. (Folytatjuk.)

HARANGSZÖ.

a hosszú téli) estéken, hogy beszélgessenek 
az életről s annak különféle dolgairól. Mire 
a tavasz elmúlt, húszra növekedett ez esti 
összejöveteleken résztvevők száma. Ősszel 
újból indult a munka énekléssel, imádko
zással, bibliamagyarázással, tanulással, be
szélgetéssel, a kellemes és hasznos szóra
kozásnak minden változatával. Az ifjaknak 
ez a kis csapata ez évben is úgy találta: 
jó mi nekünk itt lennünk.

Fontos határpont volt e kis baráti kör 
számára 1923 december 14-ike. Elhatároz
ták ugyanis az ifjak, hogy kilépnek a nyil
vánosság elé, hallatják szavukat a gyüleke
zettel is, azokkal is, akik e baráti csendes 
munkát csak hírből ismerték. Az említett 
napon a templomban az ifjúság által ren
dezett vallásos estén Fábián Imre helybeli 
lelkész szólt az ifjúság kötelességeiről 
önmagával, az egyházzal, hazával szemben 
s egyúttal az estély bezárásaként a har
madik éven együtt munkálkodó ifjak egye
sületté alakultak s az oltár előtt kitett 
törzskönyvben 14 en aláírták a dunántúli 
Luther-Szövetség ifjúsági szakosztályának 
alapszabályait. Az ünnepély végeztével az 
este hatása alatt másik sereg lépett be a 
lelkészi irodába avval, hogy ők házas em
berek, de átérzik a hallottaknak nagy igaz
ságát, óhajtanak belépni az egyesületbe. 
Még ezen az első estén 27-re szaporodott 
a tagok száma. A mag tehát kikelt és kez
dett szárba szökkenni.

Csak az elindulás volt nehéz, mert 1924. 
februárjában már otthonról kellett az egye
sület részére gondoskodni. Első otthonuk 
annak az épületnek egy sarokszobájában 
nyílott meg, amely valamikor az itteni al
gimnázium épülete volt s amelyben halha
tatlan költőnk, Petőfi töltött két évet. A 
házavató ünnepet szakadó hóban feledhe
tetlenné tette Németh Gvula szekszárdi 
lelkésznek, Koritsánszky Ottó kölesdi fel
ügyelőnek jelenléte és lelkesítő beszéde, 
isten nevének segítségül hívásával léptünk 
be az új otthonba s a kicsi tanyában kipirult 
arcok énekelték Erős vár a mi Istenünk.

Az egyesület munkáját szerető megér
téssel, gonddal kísérte mindig dr. Pesthy 
Pál gyülekezeti felügyelő, akit az egyesület 
első gyűlésén örökös tiszteletbeli elnökévé 
választott. A mustármag tovább nőtt, a 
munka a télből nyárra is áthúzódott. Végül 
1924 őszén a gyülekezet nagynevű felügye
lője avval óhajtotta az ifjak munkája iránt 
való elismerését kifejezni, hogy az egyesü
letnek zászlót ajándékozott. Mire az egye
sület ideért, 80- ra szaporodott fel tagjainak 
száma.

Az egyesületi zászlót július 26-án avatta 
fel Schöll Lajos főesperes, amely alkalom
mal a zászlóanyai tisztet dr. Pesthy Pálné 
vállalta.

Ünnep előtti este ropogós indulókat 
énekelve kivonult az ifjúság Uzdra, hogy 
hódolatát tolmácsolja a zászlóanya elölt. 
Impozáns, kedves volt az ifjúság tarka, 
lampionos díszfelvonu'ása az esti órákban.

Másnap, 26-án reggel korán talpon volt 
mindenki a gyülekezetben. 8 órakor lóra 
szállt az előző esti lampionos csapat s 50 
főből álló Horthy sapkás bandérium ment 
ki Uzdra a zászlóanya kíséretére. 9 után 
érkezett, meg dr. Pesthy Pálné zászlóanya, 
jankó Ágoston főispán, dr. Éri Márton 
alispán, Reich Oszkár főszolgabíró kísére
tében, akiket a papiaknál levő diadalkapu 
előtt Fábián Imre lelkész fogadott úgy az 
ifj. egyesület, mint az egész gyülekezet 
nevében.

A templomi istentiszteleten Schöll Lajos 
főesperes prédikált megragadó erővel állítva 
beszédében az ifjúság elé, hogyan mutassa 
meg világosságát Istennel, embertársaival 
s hazájával szemben. — Istentisztelet után 
kivonult az egész hatalmas ünneplő gyüle
kezet a falu végén levő befásított páskumba, 
ott folyt le a zászlóavatás. Nagymagyar- 
ország térképe, vármegyéi voltak ott fel
rajzolva, mindegyik vármegyeben egy-egy, 
a vármegye színeit viselő magyar ruhás 
leány állott, míg az ifj. egylet a határon 
állott sorfalat. 6 környezőben egy meg
ható irredenta ünnep keretében áldotta meg 
a főesperes a térkép közepén felállított 
zászlót. Ugyanez alkalommal avatta fel a 
főesperes a helybeli dalárda zászlaját is.

Ünnepély után a lelkészlakás udvarán 
400 tetítékü közebéd vöt, egy az ifjúság 
által Drintc/.i István presbiter vezetése 
alatt épített hatalmas sátorban. A megjelent 
notabilitások iit újból buzdító szavakat 
intéztek az ifjakhoz, akik számára e szép 
nap felejthetetlen marad.

A mustármag kisebb ugyan minden 
magnál, de amikor felnő, nagyobb a vete- 
ménveknél és fává lesz 1 Nőjjenek hatalmas 
szálfák a magyar ugaron, evangéliomi tala
jon ; nőjjön magyar erdő a boldogabb ma
gyar jövő számára 1

1925. augusztus 9.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
„A cseh néppárt, amely kimon

dottan k a th o lik u s  p á r t ,  és amely
nek hívei m in d  k a th o lik u so k , el
árulta választóit — írja az egyik fő 
városi magyar lap — a cseh kultúr
harccal kapcsolatban, amely lap lé
lekben, szellemben legkevésbé sem áll 
a protestantizmushoz közel. Strámek 
páter, a párt vezére ezúttal is meg
hátrált . . .

Strámekékban sohse bíztunk tú l
ságosan . Ez a kétségkívül ü g yes  
p a p  p o litik u s , akinek sikerült a 
saját maga részére egy zsíros kano- 
niki stallumot megszerezni, évek hosszú 
sora óta mindent elkövet, hogy a jó 
puha bársonyszékben maradjon . . . "  

*
A tót lutheránus autonomisták egyik 

vezére, Rárus, a turócszentmártoni 
Narodnie Noviny július 3-iki számá
ban foglalkozik a tisztviselők elbo- 
csájtásával és kifejti, hogy Szloven- 
szkóban a tisz tv ise lő k é rd é s  m a  
m á r  fa j i  k é rd é s . Az állam nem 
tudja a végtelenségig biztosítani az 
exisztenciákat, a tótok viszont nem 
mondhatnak le arról a jogukról, hogy 
maguk intézzék Szlovenszkó ügyeit 
s e harcok között az egységes cseh
szlovák nemzet fikciója csak illuzó- 
riussá válik. A tótoknak még azt a 
lehetőséget sem adták meg, hogy a 
törvény keretén belül védekezhessenek, 
pedig az elnyomás a tisztviselőkérdés
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ben még azt is tönkreteszi, ami eddig 
Szlovenszkóban nem volt elhibázva. 

*
A szerb királyi udvarhoz közelálló 

belgrádi lap, a „Politika “ kilenc tel
jes hasábon közli Radios Istvánnak, 
a parasztpárt vezérének azt a nyilat
kozatát, amelyet a börtönében diktált 
le egyik barátjának. Nyilatkozatában 
Radies a többek között a következő
ket mondja: A k le r ik á liz m u s  o ly  
n a g y  veszedelem , hogy a horvát 
nemzet sohase tudna hozzákapcsolódni 
a szerbekhez, h a  R ó m á tó l fe l  n e m  
s za b a d íta n á k . A horvátok nem tér
hetnek át a pravoszláv vallásra; de 
ez nem is szükséges. Mindig azon a 
nézeten volt, hogy szükség volna 
megteremteni egy olyan horvát egy
házat, a m e ly  R ó m á tó l fü g g e tlen , 
nacionalista és az idők folyamán 
könnyen belekapcsolódhatna a szerb 
provaszláviába. Ehhez igen erős munka 
kell, mert nem volna elegendő csupán 
az intelligenciát megnyerni, a töme
gek megnyerésére is szükség van. 
Lehet, hogy idővel lehetséges lenne 
erre a célra felhasználni az ókatholi- 
kus horvát egyházat. . .  A mai ge
nerációnak azonban hozzá kell fognia 
a feladathoz, még pedig azzal, hogy 
a horvá to k  a t fe ls za b a d ítjá k
R óm átó l.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Miért imádkozzunk ?
Aug. 10. Isten megismeréséért. János 

17.3. Aki imádságaiban úgy fordul Isten
hez, mint egy távol lévő, ismeretlen Úrhoz, 
az ne várja azt, hogy imádsága meghallga
tásra találjon. A közvetlen, igazi, benső 
viszonynak alapja az, hogy ismerjük az 
Istent. Ez a megismerés nem ütközik aka
dályokba. Isten nem maradt elrejtve előlünk. 
A kérdés csak az, hogy akarod-e te Istent 
igazán megismerni ? Ha igen, akkor ragadj 
meg minden alkalmat, hogy minél előbb 
megismerhessed. Hogy ezt megtehesd, kérd 
a Szentlélek megsegítő erejét.

Aug. 11. A bizonyságtevés leikéért. Máté 
10.32. Kétszínű játékot folytatni. Hangos 
kiabálással, de cselekedetek nélkül, lehe
tőleg mindég a hatalmon lévők táborát 
szaporítani, erre törekszik igen sok ember. 
Bátran megállni a vezér mellett jó és bal
sorsban, kitartani a zászló alatt nem prak
tikus. Mir.dent az anyagi haszon szempont
jából elbírálni, ez a mai jelszó. De lehet

egy keresztyén ember ilyen ? Most, amikor 
hitedért még csak nem is kell vért vagy 
életet áldozni, még most sem tudod magad 
rászánni arra, hogy egész életed bizonvság- 
tevés legyen Istenről ? Vigyázz! Jaj lesz 
neked, ha egyszer az Úr sem tesz bizony
ságot rólad.

Aug. 12. Isten iránt való szeretetért. 
I Ján 4 . ío. Hogy mi Istennek adósai va
gyunk, hogy mi neki nagyon sokkal tarto
zunk az ő végtelen szeretetével, azt józan 
ésszel nem tagadhatja senki. Nem köteles
ségünk nekünk tőlünk telhetőleg ki is mu
tatni azt, hogy mi ezt érezzük ? S ezt csak 
azzal tudjuk megmutatni igazán, ha mi is 
szeretjük ö t  teljes szívünkkel és teljes 
elménkkel.

Aug. 13. Istenfélelemért. Zsolt. 3 4 .ío. 
Igen sok ember életének megrontója a 
rettegés. Istennel szemben a keresztyén 
embernek nincsen szüksége ilyen félelemre. 
Aki megismeri a mennyei Atyát, annak 
félelme párosul a szeretettel és szeretve 
féli az Urat. Vannak emberek, még a ke
resztyének táborában is, akiknek életszük
ség a fenyegető isteni hatalom, akik csak 
azért igyekeznek a jó utón megmaradni, 
mert félnek az Istentől. Ezek még nem 
ismerik és nem szeretik az Urat. Rettenetes 
lesz a sorsa azonban azoknak, akik egy
általában nem félnek Istentől, vagy legalább 
is úgy élnek, mint akik nem félnek.

Aug. 14. Alázatosságért. Máté 1 1 .29. 
Nagyképűsködések, ellenkezések, gőg, üres 
büszkeség jellemzik a legtöbb embert. Igazi 
alázatosságot alig találni. Tülekedés az 
elsőségért még a templomban is megtalál
ható. Rang, születés, vagyon, társadalmi 
pozíció mind megannyi jogcím a büszke
ségre. Keresztyén testvérem, nézz a keresz
tet hordozó Krisztus alázatosságára s ha 
keresed lelkednek nyugalmát, vedd föl az 
ő igáját s boldog leszel.

Aug. 15. Hitért. Zsid. 10 . 30. Aki meg
hátrál az élet harcaiban, az elveszett. Miként 
a magas hegyre mászó turistának nem 
szabad lenézni a mélységbe, hogy el ne 
szédüljön, hanem mindig fölfelé az előtte 
lévő útra, úgy kell tenni nekünk keresztyé
neknek is. Aki az életnek zúgó örvényeit 
nézi, az előbb vagy utóbb beleesik a ka
vargó hullámokba. Aki hitetlenségében el
csüggedve és elfáradva megy az életnek 
utján, az el van veszve. Hittel nézni az 

rra, ki megsegít, tőle kérni és várni erőt,
reá tekinteni, így fogunk célhoz érni.
Aug. 16. Istenbe vetett bizalomért, 118. 

zsolt. 8. Ha hiányzik belőlem az Istenbe 
vetett bizalom, miveUvigasztaljam magam 
a szenvedésekben s á jövendő sötét sejtel
meit mivel űzzem el ? Emberekben remény
kedjek, kik hozzám hasonló halandó lények? 
Óh hiába való reménység volna. Az erő, a 
szorgalom, a kitartás, a bátorság magaba 
véve mind kevés, ha nincsen párosulva az 
istenbe vetett bizalommal. Nem lehet éle
tednek olyan nehézsége, ahol az Úr nem 
segíthetne. De nem szabad abba a hibába 
esni, hogy amikor már látjuk, hogy az 
emberi erő tehetetlen, csak akkor fordulni

Istenhez. Bízzál az Úrban, mert aki az Úr
ban bízik, az soha meg nem csalatkozik.

WelHser Ernő.

Nyilatkozat időszerű egy
házi kérdésekről.'

Zodi tót püspök a felsőmagyarországi 
evangélikusok ügyeiről.

A felsömagyarországi magyar 
evangélikusok orgánuménak az 
„Evangélikus Lap“-neá szerkesztői 
több aktuális egyházi kérdésre vonat
kozólag nyilatkozatot kértek Zoch 
Sámuel püspöktől. E nyilatkozatok 
érdekesebb részeit itt adjuk: Az egy
ház és állam szétválasztásáról, a 
»Lidové Listy« által leleplezett tör
vényjavaslat szövege hiteles, de nem 
a mostani időkből való. Masaryk el
nök kijelentése szerint nem lehet be
szélni az állam és az egyház szét
választásáról, csupán annak rende
zéséről. A felekezeti iskolákat sem 
államosítják, hanem a tanítókat sze
mélyesen államosítják, aminek a püs
pök különben nem barátja. A közös 
protestáns teológiai fakultás befeje
zett tény, már az a bizottság is meg
alakult, amely az első tanárokat fogja 
ajánlani. Az állam az egyház tulaj
donjogába sem fog belenyúlni. Csak 
olyan templomok közös használatáról 
lehet szó, melyeket nem az illető fe
lekezet, hanem a város vagy a kegy- 
uraság épített. Az > Evangélikus Lapc 
szerkesztői különben a püspök elé 
terjesztették a magyar kisebbségü 
evangélikusok kívánságait tartalmazó 
memorandumot s a püspök ezért 
bivta egybe a magyar lelkészeket 
konferenciára. A konferencia célja az 
volt, hogy megbeszéljék a módokat, 
miként lehetne közelebb hozni az 
egyetemes egyházhoz a magyar evan
gélikusokat. A memorandum a nyu
gati és keleti egyházmegyében egy- 
egy magyar esperességet kontemplált. 
A magyar nyelvű gyülekezetek hová- 
tartozandóságának kérdésében azon
ban áthidalhatatlan ellentét merült fel 
a konferencián Zoch püspök és a 
memorandum között. Olyannyira, 
hogy Losoncnak és Lévának a ma
gyar esperességbe való tartozandó-

Erzsébet Királyné szálló Budapest, IV., Egyetem-utca 5. és 7.
Elsőrendű modern polgári szálló, a Belváros központjában. Központi fűtés, mosdók hideg
meleg vízvezetékkel. Lift. E l i s m e r t  j ó  k o n y h a .  Esténként cigányzene. Polgári árak.

Evangélikus papok és családok megszokott találkozó helye. 7—12 S z a b ó  I m r e ,  szállodás.



ságát is kérdés tárgyává tették. 
Hosszú vitfl után az a nézet alakult 
ki, hogy minden jogforrás a gyüle
kezetek autonómiájában van lefektetve, 
tehát hovátartozandósága felett maga 
dönt. Ellenben a püspök kijelentette, 
hogy az esperességnek és a kerület
nek felülbírálási joga van. Egyébként 
a memorandum azt is kívánja, hogy 
a magyar kisebbség az egyházi köz- 
igazgatás minden fokán képviselettel 
bírjon. A kerületi, egyetemes presbi
tériumokban és egyházi törvényszé
keken magyar tagok is legyenek. Kéri 
a magyar evangélikus irodalom és 
sajtó támogatását, magyar vallásteni 
könyvekről való gondoskodást, nem
különben a lelkész- és tanító-után- 
képzést a magyar evangélikusok 
számára.
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H E T I  K R Ó N I K A .

Az ügyészség Beniczkv Ödön ellen kor- 
mányzósértés, hivatali titok e'árulása és til
tott közlés címén emelt vádat. — Az ántánt 
katonai ellenőrző bizottsága Szombathelyen 
kutatni akart a vármegye házán A hatóság 
és a lakosság erélyesen tüntetett az oktalan 
kutatások miatt. — Sopronban az elmúlt 
vasárnap nyitotta mrg ünnepi keretek kö
zött az iparkiállítást Buci pénzügyminiszter.

A cseh külügyminiszter magyar nyelvű 
lapot alapít az emigránsck bevonásával.

Görögországból újabb ezer bolgár csa
ládot üldöztek ki.

Szerbiában Jan Seba cseh követ meg
koszorúzta Piincipriek, Ferenc Ferdinánd 
gyilkosának, a sírját.

A franciák az angolokat okolják a ma
rokkói veresegek miatt.

A Ruhrvidék kiürítése befejeződött.
Anglia és Belgium elismeri Német

ország jogát a békerevízióra.
A kínai kéidésben Amerika javaslata 

győzött. E szerint Kínában való területkí
vüliség kérdésében értekezletet tartanak.

A japán kormány lemondott.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A m in den napi életből.
A m agyar koron a é s  a dollár  

harca . Minor a bankok ismét rátér
tek a takarékbetétek gyűjtésére, igen 
nagy nehézség volt az, hogy a kö
zönség nem igen bízott a korona 
értékállóságában. Erre a bankok 
ahhoz a fogáshoz fordultak, hogy 
idegen valuta-betéteket fogadtak el. 
Ez a módszer be is vá lt: a közön
ség igen szép összeget helyezett el 
idegen valutara, elsősorban dollárra 
szóló betétekben. Most azonban már 
kezd megváltozni a helyzet; a ma
gyar korona époiy biztos pénz, mint 
a dollár, viszont a koronabetétekért 
több kamatot fizetnek, mint a dollár

HARANOSZO.

betétekért. Ezzel ma az utóbbi idő
ben a dollár- és a koronabetétek 
harcában a korona kerekedik felül; 
idegen valutára szóló betét alig van, 
míg a koroaabetétek összege igen 
szépen emelkedik.

A vaj av a so d á sá n a k  m eggát-  
Iása. A jó háziasszony a vajat egy 
tál tiszta vízbe teszi és lenyomatja, 
hogy a vízből kiemelkedő vaj a viz- 
réteg alá kerüljön, azután a tálat be 
födi, hogy világosság ne érje. Sötét 
száraz helyen készített teavaj (az 
édes tejszinből készített) több hétig is 
eláll. A vaj avasodása úgy áll elő, 
hogy a levegő oxigénje belehatol és 
akkor vajsav képződik. Minél tömöt- 
tebb állományú a vaj, vagyis minél 
kevesebb benne a levegő, annál ke
vésbé avasodik meg. A hollandiai 
nagy vajüzemek most uj eljárással 
igyekeznek a vaj avasodását meg 
gátolni. A vaj készítése közben a kö- 
pülóbe és gyúróba szénsavat présel
nek a vaj közé, hogy a levegőt ki
szorítsák.

G yüm ölcsfák v éd e lm ét szab á
lyozó  m in iszteri rendelet. A m.
kir. földmívelésügyi miniszter 1925. 
évi július hó 9 én 80.278— 925. X. A.
2. szám alatt kelt rendeleté értelmé
ben a vármegyék és városok terüle
tén minden birtokos köteles a folyó 
ev nyarán a gyümölcsfák beteg, le
perzselt, elpusztult és zsugorodott 
levolü ágait, hajtásait és termését el
távolítani és az okozott sebhelyeket 
fakátránnyal bekenni. A fákról eltá
volított és lehullott részeket gondo
san össze kell gyűjteni és elégetni. 
Figyelmeztetni kell az érdekelteket 
arra is, hogy az almamoly elleni vé
dekezés érdekében kívánatos, hogy a 
birtokosok fagyapotból vagy 6 -  8 rét 
összehajtott erős papirosból sodrott 
kötélformát mellmagasságban úgy 
kössenek a fákra, hogy az a fa de 
rekát kétszer háromszor kőrülérje. 
A kötél alatt letelepedett almakuka
cokat 10 napi időközben kötelestől 
együtt le kell szedni, megsemmisíteni 
és újabb fogókötelet kikötni. A véde
kezés tökéletesbítése céljából esetleg 
permetezésre s általában a hernyó, 
vértetü, almamoly elleni védekezésre 
nézve részletes útbaigazításért a M. 
Kir. Állami Rovartani Állomáshoz 
(Budapest, I., K'taibel Pál ucca 1.) 
lehet fordulni.

Egy protestáns 29 éves intelligens leány, 
aki varrni is jól tud, házvezetónek, vagy 
gyermekek mellé anyahelyettesnek is el
menne. Címe válaszbélyeg ellenében meg
tudható a kiadóban. i - e

H A R A N G S Z Ó .

Szenth. u. 9. vasárnapon.
Ev. Lukács 16. 1- 9.

E világ fiai eszesebbek a világosság 
fiainál. Példaképül szolgálhatnak a világos
ság fiainak, hogy ezek is a lelki dolgokat 
illetőleg eszesek igyekezzenek lenni.

1925. augusztus 9

Személyi hír, Kapi Béla dunántúli 
püspök üdülés céljából külföldre utazott 
és augusztus végén tér vissza székhelyére, 
Szombathelyre.

Uj alelnök. Az antialkoholista liga 
Apponyi Albertné grófné elnöklete alatt 
tartott közgyűlésen alelnökké Deák János 
dr. soproni egyetemi tanárt, a „Józanság“ 
szerkesztőjét választotta.

A gyám intézet köréből. Báró Rad- 
vánszky Kálmán, a tiszai egyházkerületi 
gyámintézet elnöke gyámintézeti célokra 
10 millió koronát adományozott.

Halálozás. Mauritz Vilmos 83 éves 
korában Budapesten elhunyt. Temetésén 
impozánsan nyilvánul meg a ragaszkodás 
a nemesérzésü emberbarát iránt. Az egy
házi szertartást báró Podmaniczky Pál 
lelkész végezte. A budapesti Iparosképző 
Protestáns Egylet nevében, amelynek 50 
esztendőn át választmányi tagja és dísz
elnöke volt, Szuchovszky Gyula titkár, a 
budapesti német egyház nevében, amely
nek gondnoka volt, Hein János egyház
felügyelő, lakói nevében pedig Wollken- 
berg Alajos dr., egyetemi tanár, a hittudo
mányi kar dékánja búcsúzott. Az igaznak 
emlékezete áldott!

Sopron. A világháborúban résztvett 
gyalogezredek kötelékébe tartozó katonák 
bajtársi emlékünnepet rendeznek, mely al
kalommal a tábori mise után az evangélikus 
egyház részéről Ziermann Lajos lelkész 
tart ünnepi beszédet.

Próbaszónoklatok. A tállyai egyház- 
község 8 pályázó közül próbaszónoklatra 
meghívta Zeman Zoltán honvéd3zázados 
lelkészt, Hronyecz Pál tniskolczi hitoktató 
helyettes-lelkészt, Tátrai Károly szegedi h. 
lelkészt, a Harangszó munkatársát.

A bonyhádi evangélikus főgimnázium 
cserkészcsapatja vitéz Zerinváry János ta
nár, mint parancsnok vezetése mellett július 
hó 4—16. napján a Tolna vmegyei Bölcs
kén, közvetlenül a Duna mellett táborozott. 
A cserkészek egy helybeli gyermekelöadás- 
sal kapcsolatban zene, ének és szavalatok 
kíséretében nagy bucsuünnepélyt rendeztek, 
amelyen a csapat vendége dr. Szlávik Má
tyás a magyar cserkészek evangélikus val
lásos egyházi, magyar hazafias és vitézi 
jelentősígérői tartott előadást A csapatot 
a jövő évben is szívesen látják Bóléikén 
a táborozáson.

Országos reform átus lelkészgyülés.
Az Országos Református Lelkészegyesület 
augusztus 20 án országos nagyg)ülést tart 
Kecskemét városábán.

Diák-gyűlés lah lb an . Július első he
tében tanotta a MEKDSz ez évi nyári 
konferenciáját Tahiban, mintegy 150 részt
vevővel. Bibliakörökben beszélgetés folyt 
a következő témákról: A kér. élet alap
élményei; János szociális tanítása; Az új- 
testamentom női alakjai; A nemzeti élet 
virágzásának alapjai; A kér. élet szépségei; 
A hétköznapi élet problémái. Előadások 
voltak: Napjaink prófétáiról; A modern 
nyugat pesszimizmusa; India apostolai és 
Az orosz lélek tolmácsai cimen; A Biblia
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a modern ember kezében c. előadás-soro
zatban pedig az ó-testamentom maradandó 
értékeiről; Pál apostolról. Megbeszélések 
tartattak a magyar nemzeti lélek mérlege. 
Az elvérzö magyarság, A lelkiség ország- 
útjai címeken. Esti előadások tárgyai vol
tak: A diákélet felelőssége, A bűn realitása 
s Krisztus követése a mindennapi életben.

Lelkészbeiktatás. Ünnepi keretek kö
zött iktatta be új állásába Saguiy János 
esperes Sztik Gusztáv volt felsőpetényi 
lelkészt Csanádaibertin, mely alkalommal 
Ainbrózfalva üdvözletét Komlovszky Ferenc 
lelkész tolmácsolta. Isten kegyelme őrköd
jék a lelkész és a gyülekezel frigykötesén.

Magyar istentisztelet Párisban. A 
Magyar Protestáns Diákszövetség által 
rendezett párisi tanulmányút résztvevői ré
szére Párisban a St. Honoré-templomban 
Szinok Zoltán pesterzsébeti lelkész isten
tiszteletet tartott.

Új egyházmegyei felügyelő. A bácsi 
magyar-német egyházmegye felügyelőjévé 
Gramberg Herman pancsovai gyárost vá
lasztották meg.

Tanitóválasztás. A kalaznói gyüleke
zet tanitojává egyhangúlag Busz Pál taní
tót választotta.

Körmend. A nőegylet Lukács Arpád ié 
nőegyleli elnöknő buzgólkodasára egy érté
kes zongorát szerzett 16 millió korona 
értékben.

Szentgotthárd. Szalber Károly keres
kedő és felesége az épitendó gyülekezeti 
ház céljaira a szükséges mennyiségű ablak
üvegeket adományozzák.

Pozsony. Az evangélikus egyházközség 
még a múlt év októberében, amikor a tótok 
kiváltak a gyülekezetből, úgy határozott, 
hogy ezentúl „német-magyar- egyházköz
ségnek nevezi magát. A kerületi egyház- 
tanács megsemmisítette most az Októberi 
határozatot s az ügyet újabb tárgyalás 
végett leküldte a gyü.ckezetliez.

A gyám intézet köréből. A kemenes- 
aljai egyházmegye területén a gyülekezetek 
gyámintézeti célokra adakoztak: Boba: 
629.600; Csönge: 135 000; üérce: 167.000; 
Kemeneshögyész : 979.400; Kemenesma- 
,gasi: 449 450; Kissomlyó: 681.400; Nagy- 
simonyi: 336.860; Nemesdőmölk : 1 miuló 
404.070; Ostffyasszonyfa : 220 700 ; Puszta- 
szcntlászló: 232 451; Vonöck; 164.261; 
Zalaegerszeg: 120.000; Zalaistvánd: 118 
ezer K-t. Egyházmegyei gyámintézeti offer- 
tórium: 750 K. Összesen : 6 millió 388.192 
koronát.

Igehirdető egyes kötetei, helyesebben 
évfolyamai (12—12 füzet) kaphatok Buda
pesten a „Bethlen“-konyvkereskedesben 
vagy a Honvédelmi Minisztérium 111. 7. alatt 
Tuba András főlelkész urnái; egy évfolyam 
ára 120.000 korona (eredetileg 12 arany
korona volt). Az összes számok (1906— 
1919) együtt bérmentes küldéssel 2,720.000 
koronáért kaphatók. Az egyenkint kedvez
ményes áron megszerezhető évfolyamok 
ezek: 1907—1914, 1916, 1918, 1919. Külön

nem kapható az 1906., 1915. és 1917. év
folyam. Ezekből csak annyi van, ahány 
teljes példány. — Végezetre tudatjuk az 
1919. évi volt előfizetőkkel, hogy akik az 
1919 márciusi számot nem kapták meg 
(akkori zavaros világ miatt) egy levelező
lapon kifejezett kérésre Tuba folelkész díj
talanul megküldi.

Selmecbánya. Az evangélikus tani ó- 
képzöt a jövő tanévtől a cseh állam veszi át.

Vértesi Zoltán magyarbólyi lelkész hat 
elemi osztály ev. valiásanyagát magában 
fogla ó Vallástana Hatz József borjádi ig. 
tanító foidításában Religionslehre cím alatt 
német nyelven is megjelent. Az egyet, gyű
lés áltat jóváhagyott biblia történeteket, 
kátét a magyarosodó németajkú tanulók 
részere röviden, népiesen magaban foglaló 
s az általános és a magyar egyháztörtenetet 
is tárgyaló könyvet a jövő tanévre már 
most megrendelőknek bizományba a leg- 
jutányosabban kötve darabját lU.UOÜ (Tíz
ezer) koronáért szállítja Evang. lelkész 
Magyarbóly, Baranya ni. Szegény gyerme
keknek 5d“/o, sőt hadi árváknak grátisz, 
engedmény, viszonteiarusitó hitoktatóknak, 
tanítóknak 30°/o kedvezmény. A magyar
nyelvű Vallástan II. kiadása ára, tekintve, 
hogy ez is hat úvre szól, bizományba
30.000 korona, pénz előre beküldésével
25.000 korona.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Németország. A német ifjúság gondo
zása ismét egy lépéssel előre naladoit. 
Hozzáértő kezek összeállították azoknak a 
könyveknek a jegyzékét, amelyek a jeilein- 
képzés es szellemi elörehaladas szempont
jából kiváló fontossággal bírnak s amelyek 
az ifjúságnak ajánlhatok.

Hogy mennyire kívánja a modern em
ber a szórakozást, erre jellemző a kővet
kező adat: Berlinben ma 317 mozgószin- 
ház van 124.000 ülőhellyel s most még to
vábbi 13 uj mozit - építenek 121 000 ülő
hellyel, evvel szemben csak 297 templom 
van és pedig 244 evangélikus és 53 romai 
kaiholikus.

Augusztus hóban tartja az egyetemes 
keresztyen diákszövetség ülését Schlitzben 
a felső hesseni tartományban, amelynek 
célja a keresztyén gondolatnak az egye
temi iíjusag köreben minél nagyobb pro
pagandát teremteni.

Svédország. A stockholmi nagy ke
resztyén konferenciának utolsó előkészüle
tei is elkészültek mar. A tárgyalásnak öt 
fótémája lesz: az egyház és a gazdasági 
meg ipari problémák, a szociális es er
kölcsi kérdések, a keresztyen neveles, a 
népek egymásközölti vonatkozása es végül 
az egyhazak az egység felé való törekvé
sei. Minden témának lesz külön referense, 
akik a különböző országokból beérkezett 
munkákat ismertetik majd. Lesz egy álta
lános referens is, aki a bevezető kérdése
két fogja tárgyalni. Minden referátum után

megnyitják az általános vitát, amelyen az 
összes egyházak képviselői részlvehetnek.

Ausztria. Az osztrák evangélikus sajtó 
képviselői most hosszas tanácskozás után 
megalkották az osztrák evangélikus sajtó- 
szövetséget, melynek célja világi sajtót az 
evangélikus egynáz életéről helyesen infor
málni, a rokonszenvet az evangéliom iránt 
idegen körökben felkelteni és a támadáso
kat visszaverni. A szövetség élén dr. Hoch- 
egger grázi evangélikus lelkész áll, ki a 
Grazer Tagespost, Ausztria egyik legelő
kelőbb lapjának a szerkesztője.

Svájc. A svájci államvasutak betiltották 
azoanak a lapoknak az állomásokon való 
darusítását, amelyek erkölcsileg kifogás alá 
esnek, épúgy a szennyirodalom név alatt 
ismeretes termékeket is.

Franciaország. A francia idegenlégió 
most 50.CHJÜ embert számlál, amelyek kö
zött a világ minden nemzetének fiai szere
pelnek. D j érdekes, hogy a legtöbben a 
németek Közül kerülnek ki. Most körülbe
lül 30.000 német ember szolgál ebben a 
légióban. Az. Abd el Krim elleni hadjáratot 
a franciák tehát leginkább német ember- 
anyaggal vívják.

A franciak azon meggondolatlansága, 
hogy a nagy háborúban fehér ellenségeik 
ellen színes katonaságot használtak, most 
érleli gyümölcseit. A riffkabiiok fellázadtak 
a francia uralom ellen és a marokkói szí
nes törzsek egymás után csatlakoznak Abd 
el Krimhoz, jeléül annak, hogy a színes 
törzsek többé a fehérek felsőbbségét elis
merni nem akarjak.

Kína. A kínai forradalmi mozgalmak 
szereplői közül magasan kiemelkedik Feng 
Yu Siana tábornok. Vallására evangélikus 
keresztyén, aki hadseregébén csak keresz
tyéneket tűr meg. Katonái fegyelmezettek 
es vallásosak. H jlálbüntetést szabott ki a 
fosztogatásra s azt szigorúan, de igazsá
gosan Keresztül is viszi. Kína azon részé
ben, ahol ö parancsol, van is rend és ez
ren meg ezren neki köszönhetik életüket 
és vagyonukat.

Ú J D O N S Á G O K .
Egy előkelő szegedi uriasszony holt

teste szénné égett a ravatalon. Szent- 
lászlói üily  Kalman, nyugalmazott állam- 
vasúti fódlenör feleségé meghalt. Fel rava
taloztak a ház egyik uccai szobájában. 
Nyolc hatalmas gyertya és sok délszaki 
növény áliott a szobában. Amikor a férj 
távol voit hazulról és csak egy-két sirató
asszony tartózkodott a ravatal körül, a 
koporso alól egyszerre csak sűrű füst 
gomolygott elő. A megrémült asszonyok 
még szohoz sem juthadak, amikor már a 
koporsó is lángra gyúlt. Mire a tűzoltók 
megérkeztek, már az egész ravatal égett s 
a halott asszony is. A rendőri vizsgálat 
szerint valószínűleg a temetkezési vállalat 
alkalmazottainak gondatlanságából kelet
kezett a tűz.

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelm8müfe$tö és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,  Kőszegi utca 15—17. sz.

Elvállal: úri és női öltönyök, díszitő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinbeu. Qyászesetben a ruhák soronkívdl, 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. 1 3 -2 0
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Egy holttányilvánitott hadifogoly,
Völgyi Gyula győrvári asztalos, aki 1914- 
ben ment a harctérre és akinek ott teljesen 
nyoma veszett, most, tizenegyévi hallgatás 
után levelet írt családjának Oroszországból, 
Krasznadarból, amelyben elmondja, hogy 
egészséges és szeretne hazajönni.

Aradon kolerajárvány van. A város
ban pár nap óta veszedelmes járvány ütötte 
fel a fejét. A járvány tünetei koleraszerü 
megbetegedésekre vallanak A járvány erős 
gyomorrontással jár s bár a megbetegedet
tek nagyobb része ágyon kívül van, mégis 
rendkívül igénybe veszi a járvány a szer
vezetet. A városi főorvos kijelentette, hogy 
a városban több koleraszerű megbetegedés 
fordult elő és a megbetegedés okát a fő
orvos a nagymérvű gyümölcsfogyasztásban 
látja.

A lipótmezei elme- és ideggyógy
intézet augusztus elsejétől kezdve kedély
es idegbetegeknek minden délután 3 és 4 
óra között ingyenesen rendel, illetve beteg
ségükre vonatkozóan tanácsokat ad.

Férfiak sztrájkja a nők ellen. Az an
gol tanítók ezidei kongresszusa teljesen a 
két nem harcának jegyében állott. A tanítók 
tiltakoztak az ellen, hogy tanítók fiukat 
oktassanak és női tanfelügyelők álljanak 
tanítók felett.

Hol vannak a legnagyobb tem plo
mok ? Közismert dolog, hogy a világ leg
nagyobb temploma a római Szent Péter 
templom, amelyben .54 ezer hívő fér el, 
ami 8 ezred katonának felel meg. Ezután 
következik a milánói székesegyház, amely
ben 37 ezer, a Szent Pál temploma Rómá
ban, amelyben 32 ezer s a kölni dóm 
(Németország), amelyben 30 ezer ember 
fér el. A fenti néhány adatból láthatjuk, 
hogy az olasz templomok a legnagyobbak 
a világon.

A százéves vasút. A gőzgéppel való 
utasszállítás századik évfordulójának meg
ünneplésére nagyszabású programot állí
tottak össze Londonban. Stocktonban és 
Darlingtonban, amely városok először pil
lantottak meg a gőzvasutat, három napos 
ünnepség lesz.

Berlinben a vendéglősök megzavar
ták  az antialkoholista gyűlést, h biro
dalmi fővarosban egyházi részről nagy 
gyűlést hívtak össze az iszákosság ellen. 
Több szónoklatnak kellett volna elhangzani, 
a templomban azonban az antialkoholistá
kon kívül nagyon sok vendéglős is jelent 
meg, akik hangos közbekiáltásokkal zavar
ták a prédikációkat. A lárma és tumultus 
olyan nagy voit, hogy rendőrségnek kellett 
kivonulnia és a rendőrök távolították el a 
templomból a tüntető vendéglősöket.

Vadásznapló címmel egy közhasznú, 
minden vadaszembernek nelkülözhetetlen 
vadászati kézikönyv hagyta el a napokban 
a sajtót. A hasznos kis kézikönyv, amely 
a vadaszembereknek kiskátéja, tartalmazza 
az összes vadászati törvényeket, a községi 
vadászterületekre vonatkozó döntvényeket, 
az O. F. B. által kisajátított földek vadá
szati jogát, a fegyvervizsgálati díjak újabb 
megállapítását, a töltények készítési módját 
és a legújabb vadászati tilalmi időket. 
Ezenkívül lónaplót és több más hasznos 
tudnivalót tartalmaz. A csinos, zsebben 
hordható kézikönyvet 16.000 korona előze
tes beküldése mellett bérmentve küldi meg 
mindenkinek az Új-Somogy nyomda r.-t. 
Kaposváron.

A Magyar Uriasszonyok Közlönye a 
Gazdasszonyok Lapja havonta háromszor

Íelenik meg, díszesen illusztrált füzeiben, 
ilőfizetési ára egy félévre K 100.000. — 
Kérjen mutatványszámot. Szerkesztőség és 

Kiadóhivatal: Budapest, V., Sólyom-u. 16. 
Lfem. 10.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az Uj Idők 160 millió koronát sorsol 
ki olvasói között. Az Uj Idők 31. számában 
folytatódnak Beczássy Judit és Nicholson 
Meredith érdekes regényei. Közli a lap 
azonkívül Sas Ede, Pásztor József és Henry 
Bordeaux elbeszéléseit, Rákosi Jenő cikkét, 
Kosáryné Réz Lola és Andersen György 
verseit, számos művészi és időszerű képet 
és a lap rendkívül népszerű rovatait, a 
szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. 
Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 80.000 
kor. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
a kiadóhivatal Budapest VI., Andrássy-út 16.

Tutsek Anna kitűnő lapjának e heti 
számában két érdekes regény folytatódik. 
Az egyik Tutsek Anna „Jázminvirág“, a 
másik Leo Alcott „Régimód kisasszony“. 
E regényeken kivül mulattató, tanulságos 
és érdekes olvasmányok, szebbnél szebb 
képek egész kincsesházát találja meg az 
olvasó a lapban. Minden előfizető, aki
50.000 koronával fizet elő egy negyedévre, 
a Magyar Lányokon kívül három kiváló, 
szép kiállítású- ifjúsági regényt kap. A Ma
gyar Lányok előfizetési ára negyedévre
30.000 korona. Mutatványszámot kívánatra 
ingven küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., 
Andrássy-uí 16.

Az Én Újságom. E kitűnő gyermeklap 
e heti számában folytatódnak Gaál Mózes 
„Mese a bujdosó királyról“ és Kosáryné 
Réz Lola a „Borúra derű“ című elbeszé
lései. Ezenkívül közöl a lap tréfás mesét, 
verseket és apróbb színdarabokat. Elő
fizetési ára negyedévre 25.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra 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 b e : 

— A számok ezreket ériékeinek. — 
Szombathelyről: Hollós József 10, Kra- 

tochwiíl Stefi 10, Winkler Irma 4, özv. 
Höllig Gusztavné 4, Nagy János 10, Pápá
ról : Mészáros Ferenc 10, Gyurátz László 
14, Kiss István 36, Németh Mihály 4, 
Schneller Karolina 24, Körmendről: Zwiefel 
János 14, Rácz Tibor 11, Langer Bőssé 20, 
Szentes Sáddor 4, Forgács Béla 4, Háry 
János 4, Lukáts Árpádné 30, Róth Sándor 
Kőszeg 8, Bohály Mihály Csorvás 8, Szmik 
Sándor Enying 4, Budapestről: Szmik Gá- 
borné 4, dr. Zimányi Dániel 4, dr. Molnár 
Gyula 4, Rádely Jenőné 4, Gohér Mihály 
Kiskőrös 20, Gyuláról: Mamrek Ferencné 
10, Sinszky Ferencné 10, Pécsről: Krafft 
Janos 36, Bruhács János 18, Sopronból: 
Bolyos Margit 14, Varjú Sándor 4, Meny- 
hárdt Sándor 4, Payr Sándor 19, Szenteh 
Dezső 4, Csonka Róza Alsónána 2, Vadász 
Imréné Marcaltő 4, Mihálovics Samu Bér 
4, Szarvasi Kornélia Űzd 4, Puhr Mátyás 
Csáníg 4, Huszar István Alszopor 4, Sütő 
Janos Nagyacsád 4, Gréczi Ferenc Cell- 
dömölk 4, Nagy Pál Szenttamásfa 4, Juszt 
Józsa Feisőpeteny 10, Beledről: özv. Varga 
Sandorné 10, Mátis Sándor 14, Kövesy 
Lajos Lövő 10, Bélák Lajos Somogyhatvan 
8, Lázár J.-né Sárkeresztur 14, Holzhammer 
János Bősárkány 4, Walter Mariska Lajos-

komárom 5, Mészáros Lajos Répcelak 8, 
Szilvássy István Farád 3, Rofsits Jakabné 
Somogyvámos 10; Leik. hiv. Tiszaföldvár
5, Szuchánszky Pál Csornád 8, Steinhausz 
Béla Putnok 20, Cseri Ferenc Pestújhely
6. Balázsovits Gyula Szepetnek 7, özv. 
Gaál Imréné Székesfehérvár 16, dr. Ber
zsenyi Jenő Keszthely 4, Győrből: Kunos 
Endre 4, Háás Géza 4, Falb Mária 6, 
Macher Kálmán 3, Masher Pál 8, dr. Far
kas Elemér Sárkeresztur 16, özv. Jeszenszky 
Pálné Békéscsaba 4, Móritz Károly Cell— 
dömölk 10, Sárvárról: Erdélyi Sándorné 4, 
Forintos István 4, Bobáról: Végh Pál 4, 
Móritz Gyula 9, Nagykanizsáról: Horváth 
Károly 10, Boross László 10, Litvay Endre 
6, Bolla Ida 6, Lövey Jánosné Szeged 16, 
Barcza Ida Kerta 4, Mód Jolán Nagysimo- 
nyi 4, Zmpányi Gyuláné Békás 4, Horváth 
József Mersevát 10 ezer koronát.

iulelfo uerknztő é . kiadó: CZIPOTT HKZA
Kieatffottk&rd, TaarkmeffTe.

Szerkesztőtárs: NÉMETH KAU01.Y. 
Kéziratokat nem adunk viasza.

Egy földbirtokos család keres egy 
7 éves kisleánya és 5 éves kis fia 
mellé németül is beszélő nevelőnőt. 
Cím a kiadóban. 2—4

Városi evang. lelkész-házaspár keres 
olyan egészséges mindenes nőt, aki a ház
tartás összes munkáit: főzés, takarítás, 
mosás, mosogatás stb. teljesen egyedül és 
önállóan el tudja végezni. Ajánlatokat fize
tésmegjelöléssel a „Harangszó“ kiadóhiva
tala továbbít. A hely elfoglalható szeptem
ber 1—15, esetleg okt. 1-én. 3— 4

R n C 7 0 n o n  középiskolába járó leány, 
l \ U d £ C y c i l  vagy fiunövendék a jövő 

tanévben, úri családnál ellátást kaphat.
Cím a szerkesztőségben. 1—3

A Szold-gazdaság faiskolája ajánlja 
gyümölcsfa oltványait, vad- és magcseme
téit, 180—220 cm. magas törzsű aima út- 
sorfáit, gazdasági és díszfáit, díszcserjéit, 
gyümölcstermő bokrait stb. kiváló erősség
ben és fajtákban. Az előrelátható nagy 
keresletre tekintettel előjegyzések már most 
eszközöltetnek. Megkeresések a központi 
irodához Mezőlak (Veszprém megye) inté- 
zendók. 1— 0

Ár- és fajtajegyzéket kívánatra küldünk.

Felsóiskolai tanulókat a jövő tan
évre teljes ellátásba fogad intelligens 
evangélikus család. — K o v ácsn é , 
Péterfi Sándor ucca 36 , I. em. 40, 
Budapest. 5—6

Eladó egy jó állapotban levő
H a r m o n iu m ,
elsőrangú gyártmány (Macnibarg gyár)

2-es manuális, 17 regiszterrel. 
Ugyancsak eladó kitűnő állapotban levő
P a t h  é ph  o n
(tölcsér nélküli Grammofon) művészi 
lemezekkel. Bővebbet: Dr. Vámos 
Arthurné, Pécs, Városházépfllet. 2—5

Nyomatai Wellisch Béla vülamüzemű könyvnyomdájában Szentgottbárdon.
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én reklamációk a 

4ARANGSZO szerkesztő 
kiadóhivatalának 

Haeutgotthirdra (Vaovm.- 
küldendők 

Klöfízetéat elfogad 
ttfaden evang. lelkéan 

ón tanító.
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M ily  sxerelm eteselc a te h a jlé k a id ,  

S eregeknek  U ra !

Szerkesztó-tcUdóhlvatzl:
SZENTOOTTHÁRII.

Vmármegye.
A „HABAHWKZÖ“

előfizetési Ara : a harmadik 
negyedévre 16.000 korona 
Csoportos küld. 15.000 K. 
LzUer-ttzörrtégf tagokaak 

10°/«-os kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K.

A .Harangszó* terjeszté
sére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

El ne bizakodjál! . . .
I. Koriutlius 10.12: «Aki 

azt hiszi, hogy áll, meglássa, 
hogy el ne essék.“

Örökösen nehéz kísértések vesz
nek bennünket körül. Hol van az 
az ember, akinek lelkében nem 
szunnyadóznának gonosz gondola
tok és rossz kívánságok, mint va
lami apró sziporkák, amelyek csak 
kedvező alkalomra várnak, hogy 
fellángolhassanak . . . Pedig az Is
ten tíz parancsolatából kettő köve
teli: „Ne kívánjad 1 . .  .“ És hol 
van az a hely ezen a nagy világon, 
ahol a kísértések kígyói nem csusz- 
nának oda az ember lábához? A 
szent Sinai hegy tövében Izrael a 
bálványimádás bűnébe esik ; a 
Mester szeme láttára Judást rabul 
ejti az árulás ördöge, Péter meg a 
Krisztus tagadás bűnébe esik. Igaz, 
hogy a világi örömök helyein: a 
színházban, korcsmában, táncterem
ben különösen ki van téve az em
ber a kísértések ostromának, de 
azért a keresztyén lélek igen jól 
teszi, ha még a templomban, az 
Isten oltáránál a legszentebb fog
lalkozása közben is jól vigyáz 
magára!

Kísértései minden életkornak 
vannak, és mindegyik életsors rej
teget lelki veszedelmeket. Az elő
kelő felfuvalkodottá lehet; az ala
csony sorsú gerinctelen hajlongóvá, 
a gazdag fösvénnyé, a szegény 
iriggyé . . . De kísértéssel jár min
den állapotunk is. A megpróbálta
tás idején előjön a kételkedés, a 
kétségbeesés; boldog időkben reánk 
támad az elbizakodottságnak s a 
vakmerőségnek veszedelme! Nem
csak a testünk, de a lelkünk is 
ezernyi veszélynek van kitéve; ég
felé vezető vándorú lünk tele van 
nagy akadályokkal . . .  Mindezek

nek meggondolása éberré és elő
vigyázatossá tegyen bennünket, 
óvjon meg az elbizakodottságtól és 
emlékeztessen Luther énekére: „Mi 
erőnk nem segít rajtunk! . . . “ Igen, 
a magunk ereje nem, egyedül csak 
az a hatalom, amelyről Luther így 
énekel: „Erős vár a mi Istenünk, 
jó fegyverünk és pajzsunk! . . .“ 
És ebben a hitben bátran elmond
hatjuk : semmiféle kísértés sem le-

Egyszer Selmecbányán jártam. 
A táj szépsége és érdekessége ma
gával ragadt, de legkivált a vidé
ken látható mesterséges tavak. 
Magas hegyek között, mély sza- 
kadéku völgyek hatalmas gátakkal 
vannak elzárva s ott fogják fel a 
tavaszi hóolvadáskor s nagy eső
zések idején a hegyekről lerohanó 
vizáradatokat. Valamikor, amikor 
még emberi tudás és emberi erő 
nem emelt ilyen gátakat, a rohanó 
vizek sebes árjai száguldva és rom
bolva hömpölyögtek le a völgybe. 
Végigpusztították a vidéket és az 
ember félelemmel gondolt bősz 
indulatukra. Ma a mérnöki tudás 
oly gátat épített, mely minden elemi 
erőnek nemcsak ellentáll, de arra 
kényszeríti a hegyek vizeit, hogy 
rendesen, mindég egyformán, min
dég simán folyjanak, hogy a völgy
ben épült malmok és zuzók egész 
éven át rendszeresen tudjanak 
dolgozni. A vad természetet a tudás 
hatalma megszelídítene.

Ha a világ megalkotója, a nagy 
isten nem emelt volna gátat az 
ember természetének, az is rom
boló, pusztító erejében jelentkezne 
itt e földön, amint az Istenfélelem 
és Isten törvényeinek tisztelete 
nélkül az ember élete mindég csak

hét elviselhetetlenül nehéz és nagy.
Uram! te voltál menedékünk 

minden időben!
„Tudom, hogy e gonosz világon 
Ezer kísértés vesz körül;
De én, Uram, csak hozzád vágyom, 
Hűséged rajtam könyörül:
Erős karod megvéd, megáld,
Segít legyőznöm bűnt, halál.“

Amen. 
N. M.

rombolás és pusztítás és a bűn 
szolgálata. De az Ür Isten az ő 
törvényével, a tiz parancsolattal, 
tényleg gátat emelt az ember ter
mészetének s kényszeríti őt arra, 
hogy a megjelölt mederben t. i. 
az Isten tetszésének medrében en
gedje az ő életét folyni. Nagy sze
lídítő ereje van tehát az Isten tör
vényének.

De néha-néha a mesterséges 
gátak mégsem tudnak az össze- 
gyülemlett vizeknek ellentállani. 
Ha tombol a vihar, ha végig zúg 
a fergeteg a tájon, ha hirtelenül 
beáll a hóolvadás és a vizek óriási 
tömege tódul a mesterséges tavakba, 
akkor megszakad a gát és még 
vészhozóbban és még pusztítóbban 
rohannak a vizek le a völgybe, 
mert az emberi elme nem oly éles 
és nem oly előrelátó, hogy minden 
eshetőségre jóelőre tudna elké
szülni.

Nem úgy az Isten alkotta gát, 
a törvény! Annál tökéletesebb 
nincs. Még eddig senki sem tudott 
a tiz parancsolathoz még egy tizen
egyediket alkotni, vagy kimutatni 
azt, hogy a tiz közül csak egy is 
felesleges. Az Isten gátja örökké
való. Az Isten mesterséges tava 
megmarad mindenkor! Igaz, hogy

Mesterséges tavak.

Nem tehetségen, akaraton múlik a Harangszó támogatása.
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az emberi szenvedély és rossz 
indulat sokszor általhágja azt, de 
akkor csakis a saját kárára, az Isten 
gátján rontani nem tud.

Fenséges nyugalommal állanak 
a vizek ott a selmeci mesterséges 
tavakban. Kivált este szépek, mikor 
a csillagok ezrei visszatükröződnek 
benne vagy a hold ezüst fénye ezüs
tös ragyogással koronázza gyönge 
habjainak fodrait. Áldásai ezek a 
tavak a vidéknek I Nélkülök nem 
volna lenn a völgyben élet, kereset 
és munka.

Az Isten gátja is áldása a mi 
életünknek, „ha a te törvényed 
nem volt volna az én gyönyörűsé
gem : elvesztem volna régen az én 
nyomorúságomban“. 119 zsolt. 92 v.

Dr. Tirtsch Gergely.

Legyetek tökéletesek!
Irta: Javornitzky Dezső.

A világegyetemben minden terem
tett lénynek — a szabad szemmel 
nem látható apró parányi lényektől 
kezdve az óriási égitestekig — meg
van a maga célja, a maga rendelte
tése. És ennek a célnak, ennek a 
rendeltetésnek meg is felel minden 
teremtett lény még akkor is harmo
nikusan, mikor a mf véges felfogásunk 
disszonanciát vél találni annak mű
vében, annak alkotásában, kit a bölcs 
lángesze fel nem ér.

Es ha az isteni Gondviselés böl- 
csesége az összes teremtett lények 
között olyan rendet, olyan tökélyt,

A mi boldogságunk.
A  m i beldegságunR -  égbei jé'H ajándék, 
N apsugaras álem — palára páll szándék, 
^sillagkeszerúban — ragyeg szereleiünk, 
E elk ün k  megértése -  m in i ereklüz fénye 
V ilágéi előliünk —
É s  lslennel szín ün k ben :
—  sem m ilöl sem félünk 1

Stoílné húdy Ilona.

Egy ádventi ének története.
Irta: Gáncs Aladár.

IV. 3)
A geresdi úton megindultak a fekete

ruhás emberek minden irányból. Langyos 
ádventi reggel volt. A széles vállu temp
lom előtt beszélgettek a férfiak, gyerekek, 
leányok, míg az asszonyok bent énekelget
tek az istentiszteletreváró templomban.

— Új kerékcsapás van a bejáróban.

olyan összhangzatot létesített, hogy 
minden minden hirdeti az Ö dicsősé
gét, önkéntelenül is felmerül az a 
kérdés: honnan van hát az, hogy 
éppen csak az embernél — a teremtés 
koronájánál — tapasztalhatók állan
dóan kisebb-nagyobb kilengések, eny
hébb súlyosabb elbírálás alá tartozó 
rendellenességek ? . . .

Elődeink szigorúbbnál-szigorúbb 
rettenetes és kegyetlen törvényeket 
léptettek életbe. A bűnös nagyon is 
megbünhődött bűneiért. . . Majd pró
féták, apostolok tűntek fel, kik meg
mutatták az eltévelyedetten bolyon
góknak a helyes utat és serkentették, 
késztették őket a minden időre, min
den helyre és minden emberre szóló 
isteni parancs pontos, lelkiismeretes 
követésére: »Legyetek tökéletesek*!

És a tökéletesedés utáni vágy, 
óhaj ösztönözte és ösztönzi az em
beriséget ; a világ folyton előbbre 
halad a felvilágosodás, a kultúra, a 
találmányok terén. Megyünk, futunk, 
rohanunk előre... Az elérhetetlen 
elérhetővé, a lehetetlen lehetővé, a 
hihetetlen valósággá válik. Mindent 
megismerünk, mindent felfedezünk, 
mindent tökéletesítünk, csak éppen 
önmagunkat — az embert — nem 
vagyunk képesek tisztán megismerni, 
teljesen fölfedezni é3 az isteni kivá
nalom szerint tökéletesíteni.

Az emberi gyarlóságokból szár
mazó bűnök most sem szűntek meg. 
önzés, szívtelenség, irigység, részvét
lenség, gőg, hiúság mind-mind virul 
s az indulatok és szenvedélyek lánca 
megköti lelkünket — araiat azt a

Talán vendégek érkeztek a tisztelendő 
urékhoz ?

— Bizony, még az este. Nem hallotta
tok róla? A gyerekek látták, azt mondják, 
hogy sátoros kocsin, messze vidékről, de 
nem is vendégek, hanem menekültek.

— Ott fenn üldözés volt — mondta egy 
másik jobban értesült. Igen hatalmaskod
nak a pápista urak a szegény jobbágyon. 
Ide menekült ez az ágrólszakadt, kivert 
atyafi, négy gyermekestül csak azért, mert 
hogy itt szabad a mi eklézsiánk s van 
temploma a mi religiónknak.

— Aztán meg azért is — Itt új hang 
szólt közbe, gazdája ott lakik a papék 
szomszédjába — hogy az ember innét sza
kadt ki, a Fehér Mihály fiának mondja 
magát. Régen meghalt már szegény. Ez a 
fia nem soká volt itthon, de most azért is 
jött ide, mert hogy itten termett.

— Úgy bizony, — szólt bele az öreg 
harangozó, — de ilyen ember még nem 
termett itten. Csak beszélnétek vele. Mintha 
a szíve a szájába, a lelke a szemébe lenne. 
A tisztelendő úr is egészen oda van tőle. 
Olyan nem jól volt az elmúlt héten, s most 
megint úgy kivirradt az ábrázatja, mint ez 
a szép ádvent a ragyogó égen. Meglássátok 
nagy dolog történt a mi krónikánkba! Mi
lyen aztán a felesége, meg a gyermekei.

Harangszó is kifejezésre juttatta — a 
szolgaság nehéz, súlyos bilincseivel. . .

A tünetek, a jeleaségek igen-igen 
szomorúak, járványszerüek, ragályo
sak. így a bűnöző megbüntetése elég
telennek pizonyul, ha annak lelkében 
nem rögzítjük meg egyszersmind 
Jézusnak eszményképét s ha föl nem 
vesszük a harcot a helytelen, erkölcs
telen irányba tévedt közszellemmel 
és a többé kevésbé romlott társada
lommal szemben is.

A tudomány és az erkölcs a mai 
felvilágosodott korban nem állanak 
egyenes arányban s e fordított viszony 
a nemzetek erejét gyengíti, sőt meg
semmisítéssel fenyegeti. É veszedelmet 
a nemzetek észrevették s annak el
hárítása végett a nagy, hatalmas, de 
egyúttal nemes és magasztos mentő- 
munkálat megindult nálunk is. Az 
erkölcsi hanyatlás meggátlása s a 
közszellem megjavítása érdekében — 
az állammal, az egyházzal és az 
iskolával vállvetve — kiváló szak
emberek, ügybuzgó emberbarátok, ál
dásos működésű intézmények és egye
sületek tevékenykednek és fokozottabb 
mértékben foglalkoznak a bűn elköve
tésére alkalmat és okot szolgáltató 
tényezők hatástalanítása és esetleges 
megszüntetése mellett a jövő nemze
dék erősítésével, az erkölcsi romlás
nak kitett és züllésnek indult szeren
csétlen gyermekeknek, fiatalkoruaknak 
a megmentésével.

Erre int, erre figyelmeztet nemcsak 
az ész. de a szív szava is. Ezt kívánja, 
ezt követeli mindnyájunknak közös 
érdeke. így parancsolja az általános,

Első harangszótól a harmadikig, hogy is
merem őket, de már többször hallottam a 
Jézust nevezni, mint az enyimekíől egész 
esztendőben. Olyan lett ez a Jani gyerek, 
mint egy próféta, vagy nem is tudom — 
apostol, Janos apostol. — De nézzétek, 
már jön is, hogy ragyog az arca.

— Á djuk az Úr nevét jő emberek — 
Fehér János vagyok — geresdi. fogadjanak 
el, hogy megint együtt dicsérhessem ke
gyelmetekkel a Jézus nevét. És hát miről 
folyt a beszéd, ne áfalják kérem szépen 
csak folytatni.

— Azt akartam éppen az előbb mon
dani — szólalt meg egy az öregebbek kö
zül — ha még soká úgy lesz az ország 
törvényes lélek nélkül, egyszer csak minket 
is kitesznek innét, vagy becsukhatjuk ezt 
a nagy templomot.

Nehéz panaszkodás volt a hangjában, 
mintha malomkövek fojtogatnák a szívét, 
Fejér János nem hagyhatta szó nélkül.

— Hát bizony kegyelem, minden nagy 
kegyelem. Ám azért azt mondom kigyel- 
meteknek, ne aggodalmaskodjunk a holnap 
felől. Örüljünk, hogy ma még nyílik az ajtó. 
Nagy veszedelme a léleknek a sok panasz
kodás. Leveri róla a drága himport s azu
tán nem tud termékenyüini. Óh, ha mi úgy 
tudnánk megtalálni a hálaadásra is az al-
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örökbecsű isteni szó za t: »Legyetek 
tökéletesek !«

A mi nőegyletünk*)
Szegény özvegy asszony, mosóteknö mellett, 
Munkaközben le-letöröl egy-egy könnyet. 
Dolgozik naphosszat, éjjel sincsen nyugta, 
Az étet nagy harcát egyedül harcolja.
Két kicsi árvája didereg, úgy fázik . .. 
Kenyeret kér egyik, meleg ruhát másik. 
Irgalmas, jó Isten, elhagyottak Atyja, 
Kinek van az égi madárra is gondja,
Óh.mondd, honnan kerül cipő négy kis lábra? 
Mikor lakhatik jól két kicsi árvája ?

És az ott kicsoda ? Szegény rokkant férfi. . .  
Alighogy vánszorog, szívfájdalom nézni! 
Beteg felesége rég az ágyat nyomja,
Nincs, ki főzzön néki, nincs, aki gondozza. 
Én Istenem, de nagy baj is a szegénység, 
Fáj a tél hidege, gyötrelem az éhség. 
Betegágy — búbánat, lelkek csüggedése. . .  
De nagyon elkelne Isten segítsége!

De csak menjünk tovább, nem teljes a ké
pünk . . .

Jobb módú emberek hajiokába lépünk.
Van ott ifjú asszony, ezüsthaju néni, 
Roskatag aggastyán, erőteljes férfi,
De életkedv nincsen; szivüket bú rágja: 
Elhervadt a háznak egyetlen virága . . .
Van kenyere mindnek, jó meleg ruhája, 
Csak egy nincs arcukon: az öröm sugara, 
Egész Uiteád ban nincs gyógyír számukra. . .  
Szivükben a reményt ki ébreszti újra ?

Akármerre nézünk, akármerre járunk, 
Könnytől fátyolozott a szemünk, látásunk. 
Szegénység, betegség, nagy elhagyatottság, 
S  mi több: hitetlenség és reményfosztottság.., 
Hány élet hajója ért már gyászos véget, 
Mikor e zátonyok egyikére tévedt!
Segítség, — segítség! — esd az özvegy, árva 
S  mind, aki az életkalváriát járja. 
Hajóroncs az élet tengerén de sok van! 
Istenünk, könyörülj ott fenn a magasban!

' )  A bonyhádi ev. nöegylet 25 éves jubileumára.

kaimat, mint a panaszokra, nem ráncosod
nék be oly hamarosan az arcunk s egészen 
máskép folyna az életünk. Na jól van, én 
tudom, mi a veszedelem, milyen az ős el
lenség a Sátán szíve, magam is megszen
vedtem, nem is mondom, hogy ne gondol
junk reá, de mégis ne úgy védekezzünk 
szegény pápisták ellen, hogy elmondjuk a 
panaszainkat, — gondoljunk arra, hogy 
Istennek is mennyi panasza lehetne elle
nünk, s Ö nem tesz egyet se. Itt az új 
ádvent, nyitva templomunk, nyitva bibliánk, 
nyíljon meg a, mi szívünk is és legyen tele 
sok hálával. Oh hogyha Ádám meg Éva is 
szüntelen hálálkodva jártak volna az Éden- 
keutjében lépésről-lépésre, bokorról-bokor- 
ra, pillanatról-pillanatra, nem talált volna 
akkor alkalmat a kígyó, hogy szóljon velük. 
Oh mily nagy kegyelem, új ádventnek ajtaja 
nyílik, új alkalom, hogy Jézus megszülessen 
bennünk. Csak megépülhessen templomává 
szívünk, akkor aztán jöhetnek az igaz 
katholikák s még náluk sokkal rosszabbak 
is lerombolni a mi templomunkat, bizony 
nem tudják.

Az utolsó szavakba már bekondult a 
harang s a geresdi eklézsia templomában 
nagy megmozdulással új ádventre kezdett 
sóvárogni a Lélek.

S lm a magas égben mozgolódás támad, 
Látunk gyülekezni angyalokat, százat. 
Istennek szent Fia ott áll a középen, 
Szeretet-parancsát osztogatja éppen.
Ennek is, annak is osztja megbízását, 
Mielőtt elindul, ráadja áldását.
Nagy a sürgés-forgás, boldog valamennyi, 
Oly nagy öröm nékik a földre lemenni. .  . 
Biztosak dolgukban, tudják már, hogy kezdjék 
. . .  Zeng az ének szerte: Istennek dicsőség!

Szállnak az angyalok boldogan, vidáman, 
Lehetnek, vannak is jó egynéhány százan. 
Kikeres magának mind egy női szivet, 
Belécsöppent hamar egy kis igaz hitet, 
Hozzáad ügyesen erőt, — reménységet,
S mi ezt összetartja: szeretet, — részvétet, 
Megkeni kívülről türelem-olajjal, 
Fáradhatatlanság- s szíves nyájassággal... 
Egy pillanat miive. Már repül is tova. . .  
Bölcsödalba kezd a kis angyalok kara . . .

Huszonöt év előtt így jött köztünk létre 
A mi nöegyletünk áldott szövetsége. 
Istennek angyali jártak itt e földön,
Kis magot ültettek, hogy az nagyra nőjjön. 
Hit, remény, szeretet — női szív talaján — 
Lombos fává nőtt fel, melynek árnyas alján 
Enyhét lel a szegény, az özvegy, az árva, 
A beteg, a bánat elhagyatottsága.

Az égi csemete mennyei hajtása 
A nöegylet gazdag, nagy karácsonyfája. . .  
De évenként nemcsak egyszer hajt ki újra, 
Ahol nagy a szükség, ágát odahajtja . . .  
Van rajta kenyér, liszt, cipő, ruha, vigasz, 
Áldja meg az Isten, az örök, az igaz! 
Áldja meg az egylet minden egyes tagját, 
Nevüket az árvak imába foglalják. . . 
Huszonöt év sok-sok szeretet-munkája, 
Aranyozza meg a szegények hálája!

Hálakönnyek árja öntözze talaját,
Lássa meg eztán is a szegény sok baját. 
— Ki a szegénynek ad, árvát felkarolja, 
Javait kölcsönkép az az Úrnak adja. — 
Legyen az egyháznak hű segítőtársa, 
Lobogjon kezében az Ige fáklyája.
Kötözzön, — enyhítsen, meleget árasszon, 
Segítésben soha meg ne is fáradjon.

V.
A vidékiek közül is sokan visszama

radtak délutánra. Igen áldott volt délelőtt 
az igehirdetés. A lelkipásztor elmondott 
mindent. Úgy ahogy történt a száraz, szo
morúan sétaló fáktól egészen azokig, ame
lyekről pálmaágakat lehetett leszeletelni a 
hozsánnás Ádventi Király útjára. Beszélt 
arról, hogy egyengette meg az Úr ö hozzá 
ez ádventi útját s nem' beszélt Fejér János
ról, de mindenki tudta, hogy ő róla van 
szó, mikor arra mutatott rá, a bizonyság- 
tétel, hogy mit tud tenni az Úr egy élettel, 
a földönfutóéval, a legsiralmasabbéval, ha 
beléje, falai közé megérkezhetik mint Meg
váltó. Mély bünbánattal a bűnbánók mellé 
roskadva beszélt arról, hogy ne egy érzés, 
ne egy gondolat előtt egyengessük az útat, 
hanem egy drága személy, Jézus legyen az 
akit magunk előtt látunk, s akinek itt bent 
mindent megnyitunk. Legyen annyi hitünk 
s mindenünk igazodjék ehhez a hithez.

Ö csodálatos, csak vágyódj utánna, 
énekelj Neki és add magad át. „Igen, mi 
mindnyájan vágyódjunk utánna! 0  a Meg
váltó ! Énekeljünk s adjuk át magunkat 
Őneki 1 S azután :

Szívünk, nyelvünk Őt imádja,
Nevét áldja és örüljön,
Háladásunk meg ne szűnjön.

Míg csak egy is fázik, s míg szenved az árva, 
Meg ne lankadjon a nöegylet munkája!

GYALOG ISTVÁN.

íz olvasóközönség köréből.
Nagytiszteletü Szerkesztő Úr I

Bár kissé elkésve, nem mulaszt
hatom el, hogy ne közöljem én is 
tapasztalataimat a szerkesztőség fel
hívására a bibliai rovatot illetőleg. 
Évek óta örömmel várom és olvasom 
ezt a részét a mi kedves Harang- 
szónknak. Sok-sok lelki kincset találok 
e rovatban; mélységes igazságokat, 
vigasztalást, megnyugvást az élet sok 
keserűsége közt. Nagy része van e 
rovatnak abban, hogy Isten akaratán 
megnyugodva, az ó békéjével szívem
ben, türelemmel élem betegeskedóssel 
immár hat éve s egyébként is teljesen 
árván, életemet. Néha úgy érzem, 
mintha egyenesem hozzám szólna e 
sorok általam igen tisztelt írója. Mint 
például e rovatban »Mi ad vigaszt 
a szenvedésben«, »Isten gyógyszer- 
tárából« stb., stb .. . .  Nem is vagyok 
képes felsorolni.

Óh bár csak sokan olvasnák a mi 
gond és bűntől terhes korunkban 
híveink közül e rovatot, hogy általa 
Jézushoz, a mi Megváltónkhoz, min
den testi és lelki betegség igazi orvo
sához eljutnának gyógyulásra. Milyen 
boldogító tudat nekem mostani újabb 
bánatomban, amikor kicsi, öt éves 
keresztlányomat, nővérem édes, okos 
kislányát gyászolom, aki életem örö
me v o lt..., hogy őt az én Megvál-

Ahogy ezeket a verssorokat elmondta, 
igen szerényen, engedelmet kérőn jelentette 
be, hogy égy új ádventi éneket szeretne 
délután az istentiszteleten énekelni. Ne kér
jék ki írta, de tegnap óta együtt született 
e prédikációval. Befejezésül elmondotta 
annak egyik közbeeső versét:

Szerelmes, édes Jézusom,
Áldott légy kedves Krisztusom,
Ki hozzánk leszállottál!
Ó egyetlen egy orvosom,
Legfőbb kincsem boldogítom,
Ki engemet megváltottál,
Szállást, lakást készíts nálam,
Szívem, házam vár örömmel,
Jöjj s templomoddá szenteld fel.

Mily boldogság volt aznap Geresden!
Az iskolás gyerekek belettek rendelve. 

Ők sokszorosították az éneket. Délután is 
tele volt a templom. Oly gyönyörűség volt 
énekelni:

Add, hogy szent születésedtől 
És Megváltó érdemedből 
Várjam üdvösségemet.

Fejér Janos különösen nagyon rábólin- 
tolt erre a versre s több soránál is elcso
dálkozott és hálát adott.

Hát ennyire feltudta használni Isten a 
drága-lelkű lelkipásztornál egy-egy töké
letlen szavát és bárdolatlan mozdulatát.
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tómnál viszontlátom még, ahol többé 
nem lesz elválás, bánat. Igen, ebben 
nagy része van e kicsi és mégis 
olyan »nagy* bibliai rovatnak, amit 
naponta lelki épüléssel olvasok. Bár
csak eljuthatnék általa ahhoz a teljes 
lelki erdhóz, melynek birtokában a 
nagy apostollal elmondhatnám: »Élek 
pedig tóbbé nem én, hanem él bennem 
a Krisztust. De remélem, hogy aki 
elkezdte bennem is a jó dolgot, el is 
végzi. Egyik eszköze ehhez tudom e 
kis rovat.

Isten áldását kérem azokra, akik, 
mint Jézusnak hív drállói gondoskod 
nak lelkünk épüléséről.

Vagyok kiváló tisztelője:
Kovács Ilona

Gyóró.

Harang- és templom
szentelés Béren.

Bér Nógrád megyében, sziráki já 
rásban fekszik. Ez a majdnem tiszta 
evangélikus község nevezetes arról, 
hogy népe igen szorgalmas, munka-, 
egyház és vallásszerető. A tizen
hatodik században Szirákhoz tartozott, 
— a nemzeti felkelések idejében azon-

A hívek közül is sokan nyíltak meg. 
Egészen mássá lett nekik a templom. De 
azonkívül is beszélni mertek hitük állapot- 
járói. Olyanok, akik ezelőtt a világ minden 
kincséért se beszéltek volna lelki dolgok
ról, most bizonyságot tettek, hogy Jézus 
ezután több lesz az életükben. Volt mód 
az örvendezésre bőven mindnyájuknak ak
kor is, mikor arról volt szó, hogy az ül
dözött, menekült Fejér Jánoséknak adjanak 
szállást! Alig pár nap múlva szépen fel 
lett szerelve a régi iskolaház, — ki asztalt, 
ki széket, ki ágyat, ki szekrényt, gyerme
keknek ruhát, lisztet hoztak. Még Pórlá- 
donyból is szállítottak egy polcos szekrényt, 
meg zsirt; Berekaljáról finom pehely pár
nákat; Egerszegről mézet. A tompaházi 
varga megy egy pár lábbelivel tette meg a 
magáét s végül már annyi volt mindenből, 
hogy a szemereiek ajándékát már csak úgy 
fogadta el Fejér János, hogy abból kará
csonyra megajándékozza azt a házat, ahol 
akkorra legszebben megtanulják az új ád
venti éneket. Sőt még arra az iskolás gyer
mekre is gondolt, aki Karácsonyig legjobb 
előhaladást tesz a bibliaolvasásban.

Örömképen történt ugyanis még közben 
az is, hogy Tatay István Nagytiszieletüsége 
óhajára Fejér Jánost meghívták iskolames
ternek hites szerződéssel.

Mindenki örült s emléke soká fenmaradt 
ennek az ádventnek. Az új énekben i s ; 
200 év után is 1 De még az ott élő embe
rekben is. És ha valaki arra a tájra vető
dik s beszélget Geresd-vidéki, répcementi 
kedves hívekkel, elkezd gondolkozni: ho
gyan hogy egy kicsit másabb a nép itt, 
mint odébb ? . . .  És a kérdésmemén két 
alak suhan el — a régi időkből.

— Vége. —

ban már, mostani ftliáival együtt, 
önálló anyaegyház. Temploma igen 
régi, valószínű, hogy a husziták épí 
tették. (Okolicsányi Nógrád mono
gráfiája.)

Maga a község igen régi. 1373 ban 
Béry Mihály, — aki máskép Cantor- 
nak is neveztetett — birtokában talál
juk. 1475-ben Mátyás király megbízá
sából Dengeleghi Beraát — Béren 
mint királyi ember szerepel.

Bér igen korán csatlakozott a re
formációhoz, de sokat is szenvedett 
érte. Üldözője, Werbőczy István, a 
híres jogtudós fanatikus evangélikus- 
gyűlölő volt. 1519-ben Rómában járt 
s ott feleségével Katalinnal és 6 gyer 
mekével együtt beiratkozott a Szent 
Lélek Társulat anyakönyvébe, tehát 
azok társaságába, akik esküdt ellen
ségei voltak az evangéliumnak. Az 
ő *uga!mazására hozták meg a hires 
törvényt 1523-ban; a lutheránusokat 
meg kell égetni. Alsónógrádban volt 
40 faluja — köztük ö uralta: Bírják, 
Kisbágyon, Kutossó. Érdekes, hogy 
Németországban Luthert is megláto
gatta, sőt ebédelt is nala, amikor 
hazakerült 8 lutheránust megégetett. 
Hiábavaló volt azonban minden eről
ködése, a világosság elterjedt. 1611- 
ben csak két róm. kath. plébánia volt 
déli Nógrádban Süllősön és Ecsegeo.

A béri nép mindig templomlátogató 
volt. Zsolt 122. 1. Azt beszélik, hogy 
hajdan, amikor még Bér Szirákhoz 
tartozott, a bériek hamarább jöttek 
el a templomba és elfoglalták a szi- 
rákiak padsorait is. Ebből veszekedés, 
verekedés támadt, minek következ
ménye volt Bérnek Sziráktól való 
elszakadása. A béri nép most is igen 
szeret templomba járni, nemcsak a 
padokat, de a padközöket is elfoglalni, 
az oltárt pedig körülveszi a leányok 
koszorúja

A gyülekezet leghőbb vágya volt 
beszerezni a háborúban elrekvirált 
harangokat s alaposan renoválni 
templomát. Sajnos, rossz esztendők 
jöttek, — a múlt esztendőben a jég 
mindent tönkre tett, így a régebben 
tervezett jószándék, csak a folyó év
ben kerülhetett kivitelre. A díszes 
harangokat az Ecclesia öntö te, a 
templomrenoválást a hívek maguk 
végezték. Az anyag beszerzésére 
szükséges pénz közadakozásból gyűlt 
össze, a kézi napszámot és a fuvart 
sorból adták a hívek. Ez a templom- 
renoválás legszebb módja. A béri 
nép úgy cselekedett, mint hajdanta 
Izrael népe. »Minden férfid és asz- 
szony, akit az ö szíve indita, hozának 
ajándékot az Úrnak a gyülekezet

hajlékának tnívére.« Móz. II. 35. 21.
— Úgy a haraugok beszerzése, mint 
a templomrenoválás nagy munkája 
körül érdemeket szerzett magának az 
egyház buzgó gondnoka és egyházfi, 
a kiváló presbyterium, az érdemes 
elöljáróság, de különösen a község 
birája, Súlyán György, ki fáradságot 
nem ismerve, végezte az összes mun
kákat Ez tehát egy olyan elöljáró, 
ki megadja Istennek is, ami Istené, 
Mát 22. 21.

A templom és a harangok szen
telésére Kiss István püspök jelent meg. 
Július hó 25-én érkezett az apezi 
állomásra, hol a béri egyház áldozat
kész felügyelője, Bozó István fogadta. 
Útja a kisbágyoni kicsiny filián ke
resztül vezetett, hol az ünneplőbe 
öltözött hívek élén a leányegyház 
buzgó felügyelője dr. Andre jovics 
J nő üdvözölte. Szirákon a presby
terium élén Próaay Péter köszöntötte 
a püspököt, ott csatlakozott hozzá a 
járás szolgabirája dr. Mattyasovszky 
Kamid is. Bér község határánál az 
egyház gondnoka 28 tagból álló ban
dérium élén várta a fópásztort, kit a 
községben a templom előtt a helyi 
lelkész, Mihalovics Samu nógrádi 
fóesperes a hívek élén a presbyterium 
n-ivében köszöntött. Teszék András 
tanító bájos leánya, Mariska az ifjú
ság nevében, két óvodás gyermek a 
gyermekek nevében üdvözölte. A 
püspök meghatva mondott köszönetét, 
a gyülekezet egyházszeretete, egyházi 
felsőbbsége iránti tisztelete boldog
sággal töltötték el szívét

Másnap, vasárnap, már korán 
reggel mindenfelől gyülekezett a hívek 
serege. Délelőtt 10 órakor indult el 
a gyülekezet a parochia udvaráról, 
élén a püspökkel a templomhoz. Út
közben a »Mind az, ki reményét* 
énekeltük. A templom kulcsát az 
egyház felügyelője adta át a püspök
nek, rövid, de szívből jövő és szívhez 
szóló szavak kíséretében. Mire fel
tárult a templom belseje s láttuk a 
templomot felékesítve, fehéren, mint 
a havat, tele virággal és koszorúval. 
A liturgiát a vanyarci lelkész végezte
— ezután a püspök az 50 zsoltár 
15. verse alapján szívet-lelket meg
ragadó avató beszédével rendelteté
sének adta át a templomot és az új 
harangokat. Szem nem maradt szá
razon, midőn az új harangok először 
a háborúban elesettek emlékére szó
laltak meg. Az áhítatos csendben, az 
új harangok játéka mellett éreztük, 
mily körei van hoztáuk az Úr irgal
mával és szeretetóvel.

A szószéki szent beszédet Szekey
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András dengelegi lelkész Luk. 1 . m. 
alapján végezte, a templomba be nem 
fért sokaságnak a vanyarci lelkész 
Ján. Jel. 2 l . i —r, alapján hirdette 
az igét, közismert és általánosan 
csodált ékesszólásával. A szép ünne
pélyt a püspök áldása fejezte be.

Ezután közebédre' gyűltünk össze, 
hol részünk volt igaz magyar, szíves 
vendéglátásban, ahol sok szép kö
szöntő hangzott el. Igen megható volt 
a helyi lelkész felszólalása, ki a hir
telen nagy beteggé lett községi birót 
éltette, kívánván neki a jó Istentől a 
mielőbbi felgyógyulást.

A felejthetetlen ünnepélyről avval 
a tudattal távoztunk: >imé kiváltkép 
való nép a jócselekedetekre igye
kező«. Tit. 2.14. Sz. A.

Ä fehéryárcsurgói ág. hií¥. eyang. 
leánygyülekezet kérő szózata.
A XVI ik század közepe körül, a 

törökpusztításkor neves és népes anya- 
gyülekezetből leányegyházzá lefogyott 
fentnevezett filia, a dunántúli evan 
gélikus egyházkerület legkeletibb ha
tárán, beékelve a más vallásuak ten
gerébe, mint kis szigeten levő őrtornya 
a hazai evang. egyháznak, már 2ö7 
év óta áll fenn, hogy a várpalotai 
anyagyülekezettöl 20 kilométernyi 
körzetben mint levitatanítóság viiá 
gítson elszórtan élő hitsorsosainknak 
és összetartsa a legnagyobbrészt kat- 
holikus községekben éió evangéliku
sokat. A filia tagjai lelkes hívei egy
házunknak, a múltban meghoztak, a 
jelenben is meghoznak minden tőlük 
telhető áldozatot, hogy világító fák
lyaként megmaradhassanak, az ez év 
tavaszán azonban a községben dúlt 
rettenetes vihar úgy a templom-, mint 
az iskolatetőt annyira megrongálta, 
hogy azok szinte életveszélyesek s 
mindennap a hivatalos bezárásuktól 
kell tartani — a 120 létekből álló 
kis gyülekezet kénytelen a 22 milliót 
kitevő javítási költségeket vállalni, 
de nincs amiből azokat fedezni tudná. 
Rendes évi háztartási kiadásait fedező 
egyházi adója, a leginkább szegény 
zsellérekből álló fi'ia hívei állami 
adójának 267% át túlhaladja, ekkora 
terhet talán egyetlen gyülekezetünk 
tagjai sem viselnek — az ezen felül 
jelentkező mostani új, 22 milliós ter
het minden áldozatkészségük mellett 
sem bírják, felemeljük hát a filia 
nevében kérő szavunkat, a hittestvérek 
szivébe kiáltjuk panaszunkat: a teher 
alatt roskadozunk, néhány évtized

alatt teljesen elpusztuló szórvánnyá 
lefogyni nem akarunk, a krisztusi sze
retet nevében könyörüljetek rajtunk!

A kegyes adományokat kérjük a 
fentnevezett fiiia levita-tanítói hivata
lához küldeni — Fehérvárcsurgóra, 
(Fejér megye.)

Kelt Fehérvárcsurgón és Várpalo
tán, 1925. július 24-én.
Gömbös Sándor Horváth Sándor

ev. levitatanító. anyagyül. lelkész.
Kis 1 Gábor

gondnok.

K O R K É P E K .

Karr,o la tok  a hé trő l.
A mezöföldi református egyház

megye Székesfehérvárott tartotta ez évi 
rendes közgyűlését, amelyen előter
jesztették, hogy a pápai theol, fakul
tás céljaira évi 76,500.000 koronát 
kell megszavazni, mert az állami tá
mogatás elmaradt és az egyházi ala
pok csaknem egészen megsemmisül
tek, mert hadikölcsönkötvényekbe fek
tették. A közgyűlés egyhangúlag el
fogadta a javaslatot. Most újabb elő
terjesztést tettek, amely szerint niég 
évi 8,500.000 K  ju t a deficitből az 
egyházmegyére. Erre már igazán nem 
számítottak a megjelentek és nem 
tudtak valami elfogadható indítványt 
tenni. Végre amikor már 10 szónok 
is kifogyott a szalmacséplésböl, vá
ratlanul megszólal a háttérben egy 
szerény hang:

„ É n  vá lla lo m .“
Rövid volt a beszéd, de velős. — 

Megtapsolták, lelkesen ünnepelték érte 
a szónokot, A k ó ts  J á n o s  fehérvári 
földbirtokost és malomtulajdonost, aki 
egymaga fizeti több éven át a kilen
cedfélmillió koronát. íme, ilyen mecé
násai vannak a református egyház
nak az ősi katholikus Albában is.

*

Nagyszakácsi, ahol egy pásztor
leány azt állítja magáról, hogy neki 
megjelent a szűz Mária, valóságos 
bucsujáró hellyé lett. Vasárnapon
ként több ezer főnyi tömeg szorong 
a csoda színhelyén és mindenki epedve 
várja a pillanatot, amikor ő is „lát“. 
A község maga két pártra szakadt, 
a „látók“ és a „nem látók“ pártjára. 
Az asszonyok között el van terjedve 
az a hit, hogy a csodát csak azok 
látják, akik tiszta életet élnek, fér
jükhöz hűek. Ez a felfogás persze 
most kellemetlen zavarba hozza azo
kat az asszonyokat, akik nem látnak.

Valószínű, hogy Nagyszakácsiban

n e m so k á ra  m in d e n  a sszo n y  
„ I M ! “ —

A XVI. században egy Thicl Au- 
Icnspiegel nevű festő egy sajátalko- 
tásu művészi festménynek a bemuta
tását hirdette mindenfelé nagy-nagy 
befizetési díjak mellett. A nagyközön
ség tömegesen vonult fel a nagy gar- 
ral hirdetett kép megtekintésére. A 
festőművész egy függöny mögött fel
állított, rámákra kifeszitett fehér vász
nat mutatott be azzal a kijelentéssel, 
hogy ezen a fehér vásznon van rajta 
az ó hires festménye, de c sa k  a be
csü le tesek  lá tjá k . Természetesen 
a sok-sok lóvdtett ember közül nem 
akadt egyetlen egy sem, aki nem látta 
volna a képet. Végre is senki sem kí
vánt becstelen lenni a másik szemében.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

M iért imádkozzunk ?
Aug. 17. Engedelmességért. 1. Sámuel 

15 2a Törvény nélkül rendezett viszonyú 
emberi életet elképzelni sem lehet. Az ős
vad természet és korlátlanság érzete sok
szor kísértésbe hozza az embert, s ezeket 
le kell győzni, bilincsbe kell verni, mielőtt 
elfajulva kárára lehetnének úgy az illető
nek, mint embertársainak. Krisztusnak kö
vetője tehát tiszteli a törvényt, engedelmes
kedik rendelkezéseinek, s különösen min
denekelőtt Isten iránt van eltelve engedel
mességgel, ki mir denkor mindenben az 
emberek javát akarja.

Aug. 18. Erőért Krisztusnak követésért• 
Luk. 19.37 —38. Amikor Jézus bevonult Je
ruzsálembe, hatalmas tömeg követi öt. 
Általában Jézust sokan követték földi éle
tében is és követik ma is. Kövessük Jézust 
de nem úgy mint a virágvasárnapi tömeg, 
mely egyik nap Hozsannát, a másik nap 
Fesz ítsdmeget kiált. Nem lehet egyszer Jé
zust, máskor a sátánt szolgálni. „Kövesd 
a Jézust, kövesd még ma, halid miként 
hangzik hívó szava.“

Aug. 19. Állhatatosságért. I Kor. 15.68. 
A magyar emberre azt szokták mondani, 
hogy olyan mint a szalmaláng. Hányán 
vannak a keresztyének között kiknek Krisz
tus követése ilyen fellobbanó szalmaláng. 
Pedig ha valamiben, úgy a Krisztus köve
tésében igazi hűséget és álhatatosságot 
kellene mutatni. Mi lett volna velünk, ha 
Krisztus is megállt volna a fél úton, ha 
látva a nép ingatag voltát, nem fejezte volna 
be messiási küldetését. Elképzelni is rette
netes 1 De hogy az Úr álhatatosan kitartott 
megkezdett munkája mellett, hat te nem 
tarlód köteleségednek a hűséget és álha
tatosságot Istennel szentben? Tudd meg, 
hogy munkád nem hiábavaló, s ktizdjel 
azért úgy, hogy elnyerjed az örök életnek 
koronáját.

Aug 20 Háláért. 135. Zsolt. 3. Mi em
berek elvárjuk embertársainktól, hogy az 
elvett jókat megköszönjék, hogy érte hálá
sak legyenek s ugyancsak elítéljük azt, aki 
erről megfeledkezik. Mi Istentől olyan sokat 
kérünk és kapunk. Nem kötelességünk-e 
tehát minden alkalmat megragadni a hála
adásra. Mily fölséges érzés dicséretet zen
geni az Úrnak I A hála a szeretet legszebb
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virága. Legyünk mindenkor mindenért há
lásak az Urnrk.

Aug. 21. Imádkozásért. Lukács l l . i .  
Hányán vannak a keresztyének között akik 
azt hiszik, hogy ék tudnak imádkozni! 
Ebben tévednek. Hányszor érezzük azt, 
hogy imádságunk csak a szavak mormo- 
lása, a szív és a lélek odaadása nőikül. 
Hányszor érezzük azt, hogy a viiág és an
nak gondjai előtérbe nyomu nak, s nein 
tudjuk gondolatunkat az imádság körül 
csoportosítani. Ki segít? Csak Jézus! Kér
jük tehát Ő t: Uram tax its meg minket 
imádkozni.

Aug. 22. Helyes önszeretetért. Máté 22. 
au. „Szeresd felebarátodat mint tenmaga- 
dat.“ Ezt minden keresztyén embernek el 
kell fogadni megfordított értelemben is. 
Csak annyira szeresd magadat, mint fele
barátodat. Sajnos, hogy ezt a gyakorlati 
életben olyan ritkán látjuk. Szép szavak, 
hangos mondások hallhatók közöttünk, de 
igaz önzetlen tett vajmi ritkán követi. Igaz 
keresztyén csak úgy lehetsz, ha helyes ön
szeretet van benned

Aug. 23. Önvizsgálatért. II. Kor. 13.5. 
Rendkívül fontos és szükséges az emberre 
nézve, hogy minél gyakrabban tartson ön
vizsgálatot maga fölött, hogy meggyőződjön 
arról, hogy a helyes úton jár e. Sok em
ber elé nagyon szomorú képet tárna az 
önvizsgálat, s ezért félnek tőle. A törvényt 
áthágó, a büntetés elől bujkáló gonosztevő 
állapota nagyon szomorú, mert sehol sem 
érzi magát biztonságban, s egész élete 
folytonos rettegés Hát aki a saját lelkiis
merete előtt igyekszik elrejtőzni? Keresz
tyén vagy? Vizsgáld meg t.hát magadat, 
s ami jó azt tartsd meg, de ami helytelen 
azt vesd ki magadból. Welszer Ernő.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i életből.
Védekezzünk a golyva ellen. 

A golyva nem tartozik a legkelleme
sebb egészségügyi meglepetések közé, 
de lassanként odajutunk, hogy való
ságos népjárvánnyá növi ki magát. 
A betegség az utóbbi esztendőben 
terjed túlságosan erősen, amit a szak
emberek azzal magyaráznak, hogy 
rossz a só, nincs benne jódkáüum. 
Amíg Nagymagyarországot nem szab 
dalták darabokra a trianoni betyárok, 
a máramarosi sóbányák ellen nem 
volt semmi panasz ezirányban. Most 
máshonnan, tudiunkkal Ausztriából 
szerzik be a Magyarországra kerülő 
sót, amely így terjesztője a golyvának.

A különösen tavaly nagy arányban 
fellépett golyvamegbetegedések arra 
bízták a kormányt, hogy felvegye a 
harcot a legújabb népjárváonyal szem
ben. Mindenekelőtt azt akarja meg
akadályozni, hogy a gyermekek el- 
golyvásodjanak. A népjóléti miniszter 
most a megyékhez rendeletet küldött, 
amelyben elrendelte: azokban a köz
ségekben, ahol a megbetegedések 
száma észrevehető emelkedést mulat, 
a betegség megelőzése és gyógyítása

céljából az iskolaköteles gyermekek 
között a tanító jelenlétében, a szülők 
beleegyezésével hetenkint és fejenkint 
egy milligram jódkáüumot tartalmazó 
tablettákat vagy porokat osszanak ki. 
A miniszter ajánlja, hogy ezt a gyógy
módot a felnőtt lakosság is vegye 
igénybe Egy egész évi szükséglet 
6800 koronába kerül, ami — patika
szerről lévén sző — csodálatosan 
olcsó.

H E T I  K R Ó N I K A .

A m agyar politikában az érdeklődés 
középpontjában a hatvani követválasztás 
állott, amelyből Petrichewich Horváth ke
rült ki gj őztesen. — Sopronban augusztus
15-én országos dalosversenv lesz. Az első 
díj egy 600 milliós értékű Tinódy szobor.
— Budapesten újabban egy új betegség 
dühöng, a kokain élvezete. A kokainisták 
mindenfelé nagy orgiákat csapnak a lebú- 
jokban. — Pedow  amerikai kapitány Buda
pesten tartózkodik.

Az erdélyi szászok a magyarokkal 
közösen akarnak küzdeni a román elnyo
más eben.

Jugoszláviában a parlament elfogadta 
a reakciós sajtójavaslatot.

Romániában az antiszemita zavargások 
napirenden vannak.

Bulgáriában újból 37 halálos ítéletet 
hoztak.

Szovjet-Oroszországot nagy éhínség 
fenyegeti. Moszkvában, S:entpétervárott 
napirenden vannak emiatt az uccai zavar
gások és tüntetések.

A lengyel—német, a lengyel—orosz 
helyzet mindinkább kezd kiélesedni.

Németországban a vámjavaslatok tár
gyalása folyamán a birodalmi gyűlésen a 
szocialisták és a kommunisták ököllel tá
madtak Luther kancellár ellen.

Olaszországban mindinkább a kom
munisták kezébe kezd kerülni az ellenzéki 
mozgalom vezetése.

Spanyolország külön egyezkedik a 
riffeksel.

A franciák nagy vereséget szenvedtek 
Szíriában.

Az angol alsóház megszavazta a szén
bánya ipar támogatásáról szóló törvényt.
— A kormány rendeletet bocsát ki, mely
nek értelmében 25 évtől felfelé a nőtlen 
állami tisztviselők fizetését 25°/o-al csök
kenti.

H A R A N G S Z Ó .

Szenth. u. 10. vasárnapon.
Ev. Lukács 19. 45—48.

A keresztyén egyház mint Istennek lelki 
temploma, az imádságnak háza kell, hogy 
legyen. A világ a maga alacsony gondolat- 
világával igen sokszor belehatol az egyházba 
és latrok barlangjává alacsonyítja le azt. 
Az Úr az idők folyamán nem egyszer tisz
tította meg a templomot a latroktól, az 
általa kiválasztott edényei által. Legvesze
delmesebb ellenségei az egyháznak, az Isten 
lelki templomának az egyház falain belül, 
akik sem meg nem térnek, sem a meg
térés szükségéről tudni nem akarnak.

A püspöki hivatal felhívja mindazokat, 
akik a f. évi egyházkerületi közgyűlésre 
kedvezményes vasúti jegyigazolványt óhaj
tanak, hogy erre vonatkozó igényüket a 
vasútvonalak és társaságok megjelölésével 
azonnal, de legkésőbb f. hó 20-ig jelentsék 
a püspöki hivatalnál. Később jelentkezők 
kérése figyelembe vehető nem lesz.

A kormányzó Rév. dr. Charles S Mac- 
farlardnak budapesti idözése alkalmából 
kihallgatáson fogadta a protestáns egyházak 
vezetőit. Az evangélikus egyetemes egyház 
részéről báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő jelent meg a fogadáson.

Dr. Raffay Sándor püspök Stock
holmban. Stockholmban aug. 19-én nyílik 
meg a gyakorlati keresztyénség világkon
gresszusa. A kongresszust maga a svéd 
király nyitja meg. A kongresszusra Stock
holmba elutazott a magyar kiküldöttek 
társaságában Raffay Sándor dr. budapesti 
evang. püspök is, aki a kongresszus egyik 
előadója is lesz. Az előadók sorában sze
repelnek többek között Luther dr. német 
birodalmi kancellár, Simons dr. német 
birodalmi törvényszéki elnök, Ravasz László 
ref. püspök, Ramsay Mac Donald volt an
gol miniszterelnök, Zelma Lagerlöf, Sir 
Dickinson stb.

Új igazg. tanító. Kapi Béla evang. 
püspök Tóth István hegyfalui tanítót érde
meinek elismeréséül nyugalomba vonulása 
alkalmával az „igazgató“- i címmel tüntette 
ki. A kinevező okmányt a f. hó 2 án tartott 
közgyűlés színe előtt nyújtotta át ünnepé
lyesen — szívből fakadó szavak kíséretében 
Rónai B. Gyula ev. lelkész.

Pécsett teológiai értekezlet lesz. A 
tolna-baranya-somogyi evangélikus egyház- 
megyei lelkészegylet szeptember 21—24. 
napjain Pécsett teológiai értekezletet tart. 
A konferencia országos jellegű lesz és azon 
az egész ország területéről szívesen látják 
az érdeklődőket. Az előadások „Az Egyház“ 
centrális fogalma körül fognak csoporto
sulni. Az előadók sorába sikerült meg
nyerni a külföldi egyházias teológia egyik 
legtekintélyesebb vezéralakját: dr. Stange 
Károly göttingeni teológiai tanárt. A pro- 
grammon még Kapi Bála püspök, dr. Ko
vács Sándor, Payr Sándor, dr. Pröhle 
Karoly, Stráner Vilmos és dr. Pékár Mihály 
szerepelnek. A résztvevők elszállásáról és 
élelmezéséről az egyetemi internátusbán, 
illetőleg menzán gondoskodnak napi 55 000 
koronáért. Az értekezleten való részvételi 
díj 170.000 korona. A résztvenni óhajtók 
szeptember 10 ig küldjék be a 170.000 
korona részvételi díjat, egyben jelezzék, 
mely vasúti állomásról kívánják a kedvez
ményes vasúti utazásra jogosító igazolvány 
kiállítását. Jelentkezni lehet: „Evangélikus 
lelkészi hivatal — Pécs“ címen.

Egyházmegyei közgyűlés. A soproni 
felső egyházmegye Schoitz Ödön esperes 
és dr. Zergényi Jenő egyházmegyei felügyelő 
elnöklete ala.t folyó évi közgyűlését Sop
ronban tanoda. A közgyűlést megelőzően 
tartott istentiszteleten Schermann Sándor 
balfi lelkész hirdette az Isten igéjét. Schoitz 
Ödön esperes jelentésében meleg szavakban 
adózott Gyurátz Ferenc püspök emlékének. 
Ugyancsak rendkívül nagy elismeréssel 
szólott Heszler Sámuel lelkésznek kiváló 
munkájáról, aki 37 évi kemény munka 
után nyugalomba vonult. Az egyházmegyé
ben általában a hitélet megnyugtató.

A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek 
nyári konferenciája elm arad. A Keresz
tyén Ifjúsági Egyesület vezetőségét ért 
gyászeset és többrendbeli betegség miatt
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a Szövetségnek folyó hó 20—23-ra Kisúj
szállásra tervezett nyári konferenciája el
marad.

A Magyar P ro testáns Nők Országos 
Szövetsége október havában Horthy Mik- 
lósné, a kormányzó neje fövédnöksége 
mellett tartja meg II-ik országos női kézi- 
munkakiállitását.

Harangavatás. A kőszegdoroszlói és 
cáki leányegyházközség két új harangját 
Zongor Béla esperes megbízásából augusz
tus hó 2-án avatta fel Gerencsér Zsiginond 
lelkész. A harangavatasi ünnepélyen az 
oltári funkciót László Miklós szombathelyi 
vallástanár végezte, a szószékről pedig 
Balikó Lajos kőszegi század03leikész hir
dette az Isten igéjét. Az ünnepély végén 
offertórium volt a Dunántúli Luther-Szövet
ség és a Harangszó javára. Befolyt összeg 
•/a millió korona. A kisebbik harangot a 
kőszegdoroszlói evang. ifjúsági egyesület 
szerezte. Sokat várhatunk ettől a gyüleke
zettől, amelynek ily egyházias, buzgó ifjú
sága van. A nagyobbik harang árát a leány
egyházközség részben önkéntes ad )má- 
nyokból, részben kivetéssel fedezi. — A 
híveket ismét három harang hívogatja az 
Úr házába s ők bizonyára ezután is meg
értik és követik a harangok hívogató szavat.

Pápa. A gyülekezet évkönyve Mester- 
házy László szerkesztésében megjelent 
nyomtatásban az 1924. évről. Az évkönyv 
a virágzó pápai gyülekezetnek hű tükrét 
adja ezúttal is. A gyülekezet 1977 lelket 
számlál. Az 1924 ev. folyamán született: 
77 gyermek; meghaltak : 70; házasságra 
lépett 40 pár; konfirmáltatoti összesen 86 
gyermek; úrvacsorával élt összesen 1862 
hívő; egyházunkba áttért 2. Az egyház 
elemi iskolájának 6 osztályában 152 növen
dék járt. Bevétele a gyülekezetnek 122 
millió 653 000 K volt; kiadása 121 millió 
622 000 K. A gyülekezetnek összesen 795 
adózó egyháztagja volt. A legnagyobb adózó 
Mihály Sándor gazdasági felügyelő, aki 250 
aranykoronával járul az egyház fentartasá- 
hoz. A gyülekezet kebelében áldásos tevé
kenységet fejt ki a helyi gyáinintézet, a 
nőegylet, leanyegylet, ének- es zenepártoló 
egyesület.

A békéscsabai evangélikus főgimnázi
um cserkeszei Svájcban. A békéscsabai 
evangélikus főgimnázium 184. számú „Csa
ba“ cserkészcsapata Vidovszky Kálmán 
tanár paraucsnoksaga alatt, Gajda Béla és 
Krizsán Bela cseraésztisztek kíséretében 
Kanderstegben, Svájcban táboroz.

A gyámintézet köréből. A győri egy
házmegye területén a folyó évben gyant- 
intezeli célokra áldozták: Bezi Enese 50 
ezer, Bönyrétalap 543 000, Cstkvánd 193.550, 
Felpéc 179.400, Győr 4,827.053, G/orsze- 
mere 50.000, Kisbabot 139.500, Kispéc- 
Kajár 250.000, Lébeny 1,220.900, Lovábz- 
patona 421.000, Merges 230.000, Nagybarát- 
íalu 547.000, Ménfő 117.000, Nagymórichida 
163.800, Rabcakapi 145.000, Tárnokréti
326.000, Tét 360.650, Újmalomsok 243,800 
K-t. Összesen : 10,007.65^ korona.

Aszód. A leventeegy^sület az evang. 
„Petőfi gimnázium“ udvarán tartotta ala
kuló közgyűlését. A nagyszámban egybe- 
gyült közönséghez Havasi László tanító 
intézett hazafias beszédet.

l / n C 7 a n a n  középiskolába járó leány, 
IV U dA iC ycII vagy fiunövendék a jövő 
tanévben, úri családnál ellátást kaphat. 

Cím a szerkesztőségben. 2-3

K Ü L F Ö L D I  H Í RE K.

Németország. Érdekes jelenségről ad
nak számot a szociálisták a német biroda
lomban, t. i. arról hogy a vallás kérdése a 
szociálisták sőt még a kommunisták között 
is élénk napirenden van. Vannak most m ir 
vallásos szociálisták is, akik az istentiszte
leteket látogatják, az egyház alkotmányos 
életében részt vesznek és az egyházi válasz
tások iránt érdeklődnek, vannak olyan 
szociálisták is, akik a vallásoktatást az 
iskolában kívánják és a személyes vallá
sosságot ápolják.

A német belmissziói munkásság igen 
széles körű. A legújabban 5944 betegápoló 
intézetet számláltak 333 209 ággyal, azon
kívül vannak fiú- és leanynevelők, átva- és 
tnenházak, ifjúsági gondozók, utazókat és 
vándorokat befogadó hazak, nem szarni va 
azt a sok állami felügyelet alatt álló, de a 
belmisszió által gondozod intézetet.

A német sajtó  óriási módon kiterjedt. 
Ma a birodalom területén 3152 újság jele
nik meg, magában Berlinbeni 101, Boroszló
ban 19 és nincs nagyobb város, melynek 
ne volna saját újságja. Ezek az újságok 
a legkülönfélébb partokat képviselik s nem 
csekély köztük a keresztyén irányú. Ezekbe 
a számokba nincsenek beszámítva a heti 
és havi folyóiratok.

A sok nemet politikai pártok fölé most 
egy újabb párton kívüli alakulat létesült 
dr. Michaelis volt birodalmi kancellár ve
zetése alatt, amelynek célja az összes ke
resztyén árnyalatú politikai pártokat egy 
keresztyén szövetségbe tömöríteni, hogy a 
nyilvános életet keresztyén eszmekkei telít
sék és a keresztyén megújítod ást elősegítsék.

A porosz tudom ányos akadémia Roehl 
misszionáriust rendes tagjává választotta. 
Roehl 20 évig volt Afrikában, a sambola 
es a ruanda nyelvre lefordította a bibliát.

A Gusztáv Adolf Egylet ez id_i köz
gyűlései Gtessenben fogja tartani. Az ünnepi 
beszédet Kalw-it danzigi püspök mondja, 
beszélnek még Schubert lelkész Rómából, 
G it  dike Szófiából es Örtzen Haifa Palesz
tinából. A nagy szereteiadomSnyra ajánlva 
lett a hattersheimi templomépités. az oder- 
bergi papiak és a rio de janeiroi beván
dorlási lelkészi állás szervezése

Svédország. A stockholmi keresztyén 
világkonferencián 300 millió protestáns, 
anglikán és keleti keresztyén lesz képvi
selve. Szónokai között két kiváló no is 
szerepel, Lagerlöf Zelma és Brandström 
Elza svéd Írónők.

Svájc. A keresztyén diákok világszövet
sége augusztus 15— 30-ig Aegerisees város
ban tartja ez évi összejövetelét. A délelőtti 
tárgyalások az igazság problémájával, a 
fajok és kisebbségek kérdésévé! foglalkoz
nak majd, míg a délutánok a sportnak 
vannak fenntartva.

Franciaország. A francia kormány 
lépten-nyomon ra akarja erőszakolni az 
elszasz-lotharingiai lakosságra a maga val
lástalan politikáját. A vallásoktatást ugyan 
meg nem tiltotta be, de követeli, hogy az 
is, tekintet nélkül a lakosság anyanyelvére, 
francia nyelven adassék elő. Ez a rendelet 
a nemet lakosságot igen sérti és félő, hogy 
emiatt meg nehez harcok lesznek.

Afrika. A brit kormány most megadta 
az engedélyt, hogy a baseli misszionáriu
sok az asanti négerek közt folytathassák 
a háború következtében félbemaradt mun
kájukat. _______

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Esküvő. Hudy Ilonát, a Harangszó 
zengőszavú poétáját folyó évi július 30-án 
vezette oltárhoz Stoll Ernő nyíregyházai 
evangélikus tanitó.

Zebegény— ^yiregyháia.

Ú J D O N S Á G O K .

Ferenc József unitárius püspök 90 
éves. Az unitárius egyház és Kolozsvár 
közönsége augusztus 9 én ünnepelte Ferenc 
Józsefnek, az unitárius ősz pü-pöknek 90. 
szü'etésn apját.

200 millió gyűlt össze nagyatádi 
Szabó István szobrára. Nagyatádi Szabó 
István haiála után mozgalom indult meg 
az országban az iránt, hogy az elhunyt 
emlékét szoborban megörökítsék. Mint ér
tesülünk, a szoboralapra eddig mintegy 
200 millió gyűlt össze.

Gvadányi születésének kétszázadik 
évfordulója. Borsod-Gomör egyesített vár- 
megyés közönsége augusztus 20-án Ruda- 
bánya községben nagyszabású ünnep kere
tében ünnepli meg Gvadmyi gróf generális
nak, a Peleskei nótárius s erzöje születé
sének kétszázadik évfordulóját.

Eltüntetik a keresztény lapokat. A 
keresztényszociáiista párt vezetőségéhez 
érkezett jelentések szerint az utóbbi idő
ben úgy a fővárosban, mint a vidéken rend
szeres munka folyik a keresztény lapok 
eltüntetésére.

Aki a sa já t temetésén énekel. Ez is
ritka emberrel esik meg, de Dublinban 
(Írország) megtörtént. Meghalt az egyik 
templom énekese, akinek az volt az utolsó 
kívánsága, hogy a temetésén az ö hang
jával hangozzék el a gyászdal. Kívánságát 
teljesítettek is : az énekes gramofon lemezbe 
énekelte a gyászdait, amelyet azután a te
metésen a gramofonnal lejátszattak.

Faber Oszkár, a hitehagyott katholikus 
papból atvediett vörös forradalmár ezidó 
szerint Bécsben él, ahol egy kereskedelmi 
cégnek ügynöke. A kommunizmus eszmék
ből teljesen kiábrándult, magyarországi 
viselt d olgait szánja-bánja és erőlködve 
mentegeti. Jellemző mégvaltozására, hogy 
leányait apácáknál nevelteti.

Indexre te tték  egy egyháztörténelem- 
professzor öt munkáját. Congregatio 
Üflici Wittig József dr.-nak, a pozsonyi 
egyetem egyháztörténeti tanárának öt művét 
indexre telték.

Négy és fél miiliárdot fizettek a 
nyaralók útlevélért. A főkapitányságon 
az útlevelosztály befejezte a június és jú
lius hónapok útlevélforgalmi statisztikáját. 
A statisztika megállapítja, hogy az elmúlt 
két hónap alatt 70.127 útlevelet állítottak 
ki. Legnagyobbrészt külföldre induló nya
ralók szerepelnek az útleveleken. Az útlevél- 
kiállításokért júniusban 2 és fél miiliárdot, 
júliusban 2 miiliárdot fizettek, vagyis ösz- 
szesen négy és fel milliárd koronát.

A földkerekség legnagyobb birto
kosa. Ausztráliában van egy 150.000 négy
zetkilométer kiterjedésű farm, amely tehát 
majdnem akkora, mint egész Angolország. 
Tulajdonosa Sir Sidney Kidmin, aki azzal 
büszkélkedhetik, hogy ö a földkerekség 
legnagyobb földbirtokosa. Marhaallománya 
meghaladja a 100.000 darabot.

az idei cukortermes. Az idei cukor
termelést illetékes helyen mintegy húszezer 
vagonra becsülik, minthogy pedig a hazai
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szükséglet 8 ezer vagon, tehát körülbelül 
12 ezer vagon exportra lehet számítani.

Legjobb és legkedveltebb szépirodalmi 
lap „Az Uj Idők". Szerkeszti Herczeg Fe
renc. Ára negyedévre: 80.000 korona.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre 
30.000 korona.

A NEMZET a !eg3zebb magyar szép- 
irodalmi lap. Munkatársai a magyar iro
dalom legkiválóbb képviselői. Előfizetési 
ára egész évre 600 ezer, félévre 300 ezer, 
egy negyedévre 150 ezer korona. Kiadó- 
hivatala : Budapest, Vili. kér. Eszterházy- 
ucca 4/a. szám. Köztisztviselők 20 száza
lék kedvezményben részesülnek.

A vetésidő alkalmából felhívjuk olva
sóink figyelmét a nemesített vetőmagvak 
használatának fontosságára. Mindtn gasda, 
aki termését mennyiségileg és minőségileg 
fokozni akarja, nemesített vetőmagot vessen. 
A legközismertebb és legjobban bevált 
nemesített vetőmagvak a Székács-féle búza 
és ösziárpa, vaiamint a Fieischmann féle 
rozs, melyeket kizáró ag a Vetőmagnemesítö 
és Értékesítő r. t. (Budapest, V., Mérleg- 
ucca3) hoz forgalomba. A vállalat érdek
lődőknek szívesen ad közelebbi felvilágo
sítást.

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 : 

— A számok ezreket értékeinek. — 
Győrből: özv. Szalay Sándorné 2, Wel

ler Dániel 6, dr. Szentiványi Géza 4, Sághy 
Pál Veszprém 4, Pápáról: Kardos János 4, 
Vany orék Miklósáé 4, özv. Kiss Imréne 10, 
Takách Sámuelné 4, Sárvárról: Reichert 
Ede 4, Zetter Gottlieb 6.. Xsacsovits Ist
vánná 10, Pohánka Ödön Csővár 4, Brenn 
Zoltán Zalaegerszeg 4, Felsőságról: özv. 
Horváth Janosné 4, Ágoston István 4, Széllé 
Julia Pásztori 4, Budapestről: Navratii 
Erzsébet 4, dr. Scholtz Oszkár 20, dr. Rásó 
Lajos 4, Tomcsányi László 16, Brenner 
Cecilia 4, Simon Istvánná 4, Faiaky Miklós 
6, Kalma Pál 24, Kotsis Lajos Mesterháza 
4, Sz.ombaiheiyről: Sarkady Karoly 10, 
Papp Gusztávné 14, ifj Mesterházy József 
4, Klein Edené 6, Vitális Károly 50, Ke
mény Károly 4, Smideliusz Béláné 2, Pus
kás Hona Devecser 20, Buda Miháiyné 
Molna3zecsöd 24, Vratarics István Zalalövő 
2, Stoll Ernő Nyíregyháza 4, N. N Lőcs 
100, Bükről: Barbants Jánosné 6, ifj Ko
csis József 4, Patthy Endre 6, Görbicz 
Gyula Pórládony 4, Szokody Lajos Buda
fok 16, Körmendről: Kerschbaum Kornélia
4, Bejczy Sándorné 4, Bazsó Ferenc 6, 
Marcsek János Tokaj 32, Hering Sándor 
Keszthely 4, Sopronból: Szekeres Mariska
5, Soós Petemé 4, Kiss István Vaskapu 2, 
Adorján Ferenc Zalaszentgrót 4, Fáik Hen- 
rikné Bonyhád 4, Éder Gézáné Dávidháza 
4, Rácz István Söpte 4, Nagy Jenöné Vác 
4, Ódor Károly Nagysitke 4, Nugysimoriyi- 
bó l: Adorján Sándor 4 Gyura Németh 
István 8, Lúdvári János 8, Bognár Sándor 
Gyórnrő 4, Németh Vendel Komló 10, 
Szabó János Izmeny 16, Barátossy Jenöné 
Felsöszentmárion 2, Tompa László Boba 
34, Pordany Julia Káld 30, HónaknéTscneik

Karola Iklad 4, özv. Torda Lajosné Paks 4, 
Kadlicskó József Tab 6, Pónya Sándor 
Mosonszijános 4, özv. Orosz Lajosné Tét 
4, Kovács István Hegyháthodász 4, Kiss 
Istvánná Magvarbóly 4, Gilincsek Petemé 
Tapolca 16, Czec>etka Gyula Szécsény 3, 
Kiss Gábor Stoab 36, Ajzert István Tab 14, 
Menyhárt István Vác 10, Simon István Szé
kesfehérvár 5, Povázsay Pál Sátoraljaújhely 
4, özv. Szilvásy Dinesné Farád 4 Balogh 
Ernő Nagygere^d 4, Erhardt István Aranyod 
4, dr. Pau ini Géza Tatabánya 50 ezer K-t.

í'eioJöa szerkesztő és kifcdó: OZIPOTT GÉZ 4 
Kze»l«ofttkir4, Jmawármegje, 

Bierkesxtőtárs: NÉHKTH KABOLT. 
Kéziratokat nem adunk viiaza.

t
Huszti Ágoston és neje Varga 

Olga mint szülők, Huszti Palika 
mint testvér, özv. Varga Pálné mint 
nagyanya, fájdalmas szívvel tudat
ják, hogy forrón szeretett kis leá
nyuk, a kedves testvér s drága unoka

Huszti Katica
ártatlan kis életének 2-ik évében, 
f. hó 6-án reggel 2 órakor tiszta 
lelkét visszaadta Teremtőjének.

Temetése a Paragvár-uccai gyer
mekkórház halottas házából f. hó 
7-én d. u. 4 órakor fog az ág. hitv. 
ev. egyház szertartása szerint meg
tartatni.

Szombathely, 1925. aug. hó 6.

Az Úr adta, az Úr vette el, 
áldott legyen az ő szent neve!

Egy elemi vagy polg. iskolai ág h. ev. 
leánytanuló teljes ellátást kaphat Körmen
den ifj. Hacker János szállodás- és ven
déglősnél. 1— 2

Intelligens gazdaasszonyt keresek, aki 
kiválóan tud főzni és háztartásomban a 
szakácsnői leendők ellátására is vállalkozik. 
Eddigi működéséről bizonyítványokat, igé
nyek közlesét kérem. Dr. Matolcsay San- 
dorné Kaposvár. (Ezid oszerint szeptember 
1-ig címein: Fonyod-Bélatelep) 3—4

Elemi s polgári iskola közelében lakó 
özv. evang. pápáé vidéki leánykát teljes 
ellátásra magához venne. — Cím: özv. 
Horváth Béláné Budapest, VI, Szt. László 
u. 26. IV. 30. 3—s

A Szold-gazda :ág faiskolája ajánlja 
gyümölcsfa oltványait, vad- és magcseme
téit, 180—22'i cm. magas törzsű aima út- 
sorfáit, gazdasági és díszfáit, díszcserjéit, 
gyümólchtermő bokrait stb. kiváló erősség
ben és fajtákban. Az előrelátható nagy 
keresletre tekintettel előjegyzések már most 
eszközöltetnek. Megkeresések a központi 
irodához Mezőlak (Veszprém megye) iute- 
zendők. 2— 6

Ár- és fajtajegyzéket kívánatra küldünk.

WELLS

NAGY VILÁG- 
TÖRTÉNETE

MAGYARUL

Több száz illusztrációval, térkép- és 
grafikorimelléklettel. A ma leg jelen tő 
sebb Írói alkotása, történelem  a XX. 
század szemszögéből nézve a XX. 
század embere szám ára. Világsiker 1 
Az angol és német kiadás 4 millió pél
dányban kelt el. A lexikonalaku, 640 
oldalas, egészvászonkötésü könyv ára 
665.000 korona. Előzetes m egrendelés 
esetén csak 441.000 K, mely összeg  
július hótól kezdődőleg havi 88.200 
koronás részletekben törleszthető .

Előfizetéseket elfogad bármely 
könyvkereskedés vagy a kiadd 
(Budapest, VII kerület, Ilka ucca 

3l. szám.) 6

K é r j e n  i s m e r t e t ő t !

GENIUS KIADÁS

özvegy, nyugdíjas, vagy iparos állandó 
lakást kaphat Balatonalmádin „ B o r o s -  
villában“. 3—6

Városi evang. lelkész-házaspár keres 
olyan egészséges mindenes nőt, aki a ház
tartás összes munkáit: főzés, takarítás, 
mosás, mosogatás stb. teljesen egyedül és 
önállóan el tudja végezni. Ajánlatokat fize
tésmegjelöléssel a „Harangszó“ kiadóhiva
tala továbbit. A hely elfoglalható szeptem
ber 1—15, esetleg okt 1-én. 4 4

Letelepedési helyet keres — mérsékelt 
számú növendékkel — a német, francia, 
angol nyelvek, elemi, polg. isk. tárgyak 
alapos tanítására szolid urinő. — Nyári 
elhelyezkedést is keres tanítás ellenében. 
C ím : Blázy Lajos ev. lelkész Kiskőrös, 
(Pest megye). 2— 4

Egy protestáns 29 éves intelligens leány, 
aki varrni is jól tud, házvezetőnek, vagy 
gyermekek mellé anyahelyettesnek is el
menne. Címe válaszbélyeg ellenében meg
tudható a kiadóban. 2—6

Egy földbirtokos család keres egy 
7 éves kisleánya és 5 éves kis fia 
mellé németül is beszélő nevelőnót. 
Cím a kiadóban. 3—4

Hirdessen a „üarangszó“-ban.
Nyomatott Welhscb Méla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonoe
a DuoAnltll Lntlier Szövetsfio
Jtx Országos liUtkior-H/övet- 

■é# hivatalt»* lapja.

Aéxiratok, előfisutósi díjak 
óe reklamációk a 

HARANGOZÓ szerkesztő 
kiadótüvataláuak 

ÖaantgoUhárdra (Vesvra v 
küldendők. 

XlóliietóBt elfogad 
inlnden evang. lelkét® 

én tanító.
■ U l a l t i l k  minden vasá rn a p

J a j  m o st n é k ü n k ,  
m e r t v é tk e z tü n k .

Szerkesztő-kiadóhivatal:
s z e n t o o t t h Ar d .

Vasvármegye
A „HAHANUSZO“

előllzetési Ara : a harmadik 
negyedévre 18.000 korona 
Caoportoa küld. 15.000 K. 
Latker-Hslvetégl tagokaak 

10°/«-o> kedvexmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
a 111. negyedre 20.000 K.

A .Harangozó" terjeszté
sére befolyt adományokét I 
szórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Hamis lélek.
Lukács ev. 18 . it. ^Isten ! há

lákat adok néked, hogy nem va
gyok olyan, mint egyéb emberek, 
ragadozók, hamisak, paráznák, 
vagy mint int e vámszedő is.“

Ott áll a farizeus a templom 
homályában. . .  látszólag Istent di
csőíti, valójában pedig önmagát 
dicséri és magasztalja. És amíg ezt 
teszi, azalatt adósa marad Istennek: 
a dicsérettel, felebarátjának: a sze
retettel. „ . . .  mint ez a vámszedő 
is“ . . .  óh, ez nem a szeretetnek, 
hanem a megvetésnek, a gonosz 
ítélkezésnek a szava, amely meg
látja a szálkát a felebarát szemében, 
de a gerendát a maga szemében 
nem veszi észre. Ezek után lehet 
a farizeus akár százszor szentebb, 
mint a vámszedő, de egy dolog 
bizonyosan hiányzik leikéből: a 
szeretet, enélkül pedig minden csak 
zengő érc és pengő cimbalom; 
valamiből pedig sok is van benne : 
a büszke elbizakodottságból, ami
nek birtokában elveszíti a kegyelem 
Istenét, mert a Krisztus így szól: 
„Aki magát felmagasztalja — meg- 
aláztátik“ . . .

A farizeus vallásosságát manap
ság igen felkapták! És mivel ez a 
fajta vallásosság igen tetszetős kül
sőben jelenik meg az emberek 
szeme előtt, alig-alig vesszük észre, 
milyen gyűlöletes is ez. Hiszen 
ugye milyen szépen hangzik: nem 
vagyok sem rabló, sem tolvaj, sem 
gyilkos, sem parázna . . . , hanem 
egy szorgalmas, munkás, derék, 
jóravaló férfi, aki becsületesen és 
igazán családja boldogulásán fára
dozik . . .  És mégis ez a hamis lélek, 
ez a farizeus gőg, éppen ez ront 
meg mindeneket. Megnyilatkozhatik 
gőgös elbizakodottságunk a gondol
kodásunkban, amikor a rosszakaratú

Ítélkezésnek, az emberszólásnak sza
vait kimondjuk; megnyilatkozhatik 
az imádkozásban, amikor mindjárt 
jogot és érdemet formálunk a juta
lomra, kérésünk gyors teljesítésére, 
ahelyett, hogy bűneinkre szívből 
könyörögnénk kegyelmet és bocsá
natot; megnyilatkozhatik az a ve
szedelmes elbizakodottság még a 
betegágyon s a halálos órán is 
ilyen beszédben: „Nem is voltam 
én olyan bűnös ember“. .. ahelyett, 
hogy minden reménységünket a 
Krisztus vérére és Isten kegyelmére

Aki a goromba Ziethen históriá
ját mondta el nekem, az beszélt Jen
nings zsokéról is. És mielőtt a tör
ténetét elmondanám, meg nem áll
hatom, hogy ide ne írjam János evan
géliumának költői befejezését: egye
bek is pedig sokak vágynak, melye
ket Jézus cselekedett, melyek ha 
egyenkint megirattatnának, azt vélem, 
hogy e világ sem foghatná bé a köny
veket, amelyek megirattatnának.Ámen

Az evangéliom az égi kürt riadója. 
Ez a pár befejező sor a harcba in
duló sereg megmozdulása. Jézus 
katonáié.

Jennings zsoké ugyan összenyerte 
az angol lóversenyek első dijait és 
két év óta viszi már a Párizs mel
letti auteuili versenyek grand-prix jét, 
nagy díját is. De az egyház — az 
anglikán egyház — szeme már régeb
ben rajta van.

Sok apró és nagyobb cselekedete, 
egész élete folyása vonta magára. 
Egyebek közt egy alkalommal egy el- 
bocsájtott lovászlegénye, ismerve gaz
dájának a papokhoz való nagy ra
gaszkodását, a papját kérte meg, hogy

alapítanánk. — Uram! légy hoz
zánk kegyelmes! >

„Óh ments meg, Uram, kérlek 
A gonoszok s kevélyek 
Kút önhittségétől.
Hibáját ki tudhatja,
Mely elhízott mondhatja,
Hogy tiszta minden vétségtől 
Nem bízom el magamat,
Kár lássam is javamat,
Ez csak az Úr dolga.
Habár mindent megtettem,
Érdemet nem szereztem,
Vagyok haszontalan szolga.“

Ámen.
N. M.

járjon közbe a visszavétele érdeké
ben

— Reverend, nem tehetem. Mikor 
a fiatalembert először értem azon, 
hogy káromkodik és hogy trágár ado
mákat mesél az istállóban, megígérte, 
hogy ezzel az alacsony szokásával 
felhagy. Azonban továbbra is meg
maradt rossz szokása mellett. Az, 
hogy káromkodik és trágárságokban 
leli örömét, arra vall, hogy hazulról 
hozott jó nevelése ellenére is rossz 
társaságban fordul meg. Hogy szavát 
nem tartotta, abból azt látom, hogy 
a rossz társaságnak nagyobb hatása 
van rá, mint nekem és azonkívül 
akaratgyengeséget is árul el. Én nem 
bízhatom benne. Sem istállóm színeit, 
sem az én nyakamat nem tehetem ki 
annak a veszedelemnek, hogy a lo
vaink közelében olyan embert tűrjek, 
akiben nem bizhatom meg. Nem aka
rom a nyakamat szegni, ha a rossz 
társaság által rossz útra vezetett 
lovászom az ismert fogásokkal meg
lepetésszerűen megsántítja a lovaimat. 
A vallás parancsa itt szemmellátha- 
tólag egyezik a gyakorlati élet köve
telményeivel. De ha ez a megegye-

Jennings, a zsoké.
Irta: Otth Tamás.

N em  tehetségen , akaraton múlik a H arangszó tám ogatása.
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zés nem lenne is olyan szembeötlő, 
az erkölcsparancsokat, okaikat nem 
kutatva okoskodás nélkül, akkor is 
betartanám és betartatnám. Mert va
lahol, valamikor mindig megfizet az 
Isten azoknak, akik Öt szeretik.

Most nemrégen az anglikán egy
ház prímása, a canterburyi érsek 
Jennings zsokét a lay reader címével 
tüntette ki. Laikus szónok. Világi — 
nem pap — hitszónok. Ezzel a ki
tüntetéssel együtt jár az a jog. hogy 
a világ bármely anglikán templomá
nak a szószékéről hirdetheti az Igét.

Az anglikán egyház a lay-reader 
intézménnyel hármas célt szolgál. 
Isten igéjének hirdetését ott is, ahol 
pap nincsen. Az egyház szolgálatába 
állítani azokat, akikben az Ige hirde
tésének vagya elfojthatatlanul ég, 
hogy ez a legértékesebb elem kielé
gítést ne az erre módot nyújtó szek
táknál keressen. És végül: össze
gyűjteni és feljegyezni az egyházi szó
noklatok részére minél többet abból, 
amit az élő Jézus cselekszik. Innen 
van az angol egyházi szónoklatoknak 
a megragadó ereje. Nemcsak a ge- 
nezarethtavi és a Samáriát és a 
szent várost járó Jézust prédikálják. 
Hanem az élő Jézust, aki a kormány
palotákban és a munkáskunyhókban, 
a gyárakban és az eke mögött, a 
hajókon, vasutakon és a bányákban, 
mindenütt, mindenütt jár és cselek
szik. Még a lóversenyeken is.

Ott van aztán csak cselekedni- 
valója.

Minisztert és munkást, földművest 
és hajóst minden rendű és rangú

Költemények.*)
Ne haljak még meg!

Öreg muzsikásom: bennem lakó lélek 
H ej! de megfakult már a régi víg ének! 
Öreg muzsikásom 
Tán már haza várnak ?
Hogy úgy meg-megreszketsz 
Mint kopott vonója 
A vénült cigánynak,
Az öreg cigánynak!

Hejh! pedig azelőtt, nem is olyan régen 
Nem volt a nótádnak párja nagy vidéken: 
Erő és vigasság 
Bizakodó jó kedv!
Mikor eldanoltuk 
Szinte el is hittük,
Hogy sohse halunk meg,
Tán sohse halunk meg.

Öreg muzsikásom: bennem lakó lélek 
Fáradt taly igádat ne hagyd el még, kérlek! 
Ha fakó is a dal 
De csak szóljon, szálljon 
Kuruc kesergéssel,

*) Mutatóba a szerzőnek nemrég megjelent 
KELETRŐL JÖTTEM című verses kötetéből.

embert neveznek ki lay-readernek. 
Akikben megnyilatkozik az ő  szere- 
tete. Ezektől tudják meg, hogy ho
gyan is cselekszik ma a Jézus. Ho
gyan, még a nagyvárosi élet bábeli 
világában, a lóversenyeken is. Kenet
teljesség nélkül, csupán szent meg
nyilatkozással.

Vagy húsz éve Magyarország első 
lótenyésztője volt a suttvényi Dőry 
József, akinek a süttvényi méneséből 
évről évre egy négyesfogatra való 
lovat kellett vinni jó pénzért még az 
orosz cárnak is Pétervárra. Nagy 
dolog volt az.

Még további húsz évvel korábban 
ő rendezte a kaposmenti parasztgaz 
dák részére a dombóvári lóversenye
ket. Első az lett, aki sok szeretettel, 
gonddal, fáradsággal a legszebb, a 
legjobb lovat nevelte és a legjobban 
betanította és a legjobban megülte. 
Első lovas, első ló ! Ettől indult meg 
a verseny a gazdák közt. Látták, 
hogy nyerni csak becsületes munká 
val lehet, gonddal nevelte, lovagolta 
be a lovát minden gazda. És ma 
egész parasztménesek vannak a ru- 
galmastalaju, bófüvű kaposmenti bo- 
zóti földeken. Csupa áldás! Csupa 
becsületes pénz és haszon, amihez 
nem tapad szenny.

így gondolta ezt Széchenyi Istvá
nunk is a lóversenyekkel

Áldása legyen a lótenyésztésnek I 
De az ember latrok barlangját tud 
csinálni a legszentebb templomból is 
és a nagyvárosok lóversenyein dúlt 
arcú közönség kiabálja a lova nevét, 
amit megtett a maga keresményével,

Mint a tárogató 
Sötét éjszakákon,
Magyar éjszakákon!

*

Nem a félelem lelkét adta 
az Isten .

Ma sötétek és feketék az éjek 
S  az éjben járnak riasztó rémek,
Most ja j azoknak, akik félnek!

Mert nem félő lelket adott az Isten 
És azért Isten, hogy megsegítsen 
Mindent, aki csak benne hiszen.

Legyen az éjben világitó fáklya 
Istenben bízó hited szent lángja,
Ne félj semmitől, ne légy gyáva!

Magyar nagypéntek gyászos Golgotáit 
Sokszor járták apáid már itt 
Ezer év éltét adta már: A hit.

Ne félj hát, most is bátran vágj neki, 
Az éjszakát új napfény követi,
A bátort Isten is segíti!

sokszor a kezéhez tapadt idegen pénz
zel is. Első nem a legjobb ló. Á leg
jobbat csak az avatatlan tömeg teszi 
meg. Azt alig tudja a cél előtt visz- 
szafogni a lovasa, hogy elsőnek az 
jöhessen be, amit a bőre alá fecs
kendezett izgató szerekei doppingol
tak. Mert ezt a rossz lovat tetlék 
meg a fogadásaikkal a beavatottak. 
Megvesztegetett lovasok lovagolnak, 
megvesztegetett istállószemélyzet tör 
le lovakat ravasz fogásokkal.

Jennings zsokénál ez mind nem 
volt. Olyan becsülettel nevelte, ápolta, 
lovagolta a lovait, akárcsak a kapos
menti gazda a magáét a régi sutt 
vényi versenyekre. És csak megbíz
ható erkölcsű embert tűrt meg a lovai 
körül.

Az idén az istállójával az auteuili 
versenyekre megiat Párisba jött s a 
rákövetkező vasárnap a Laffitte Mai- 
san-beli anglikán templomban ő tar
totta a szent beszédet.

— Sokszor és sokan kérdeznek 
engem, hogy mi a titka annak, hogy 
egymásután viszem el a versenydíja
kat. Igen egyszerű titkom vau. Mikor 
kivezetik a lovamat a futamhoz és 
fel kell ülnöm rája, elébb ott a ló 
mellett mindig összekulcsolom a ke
zemet. Egy kis rövid imádságra: 
Lírám Istenem, segíts meg és Te őr
ködi felettem. Ámen!

Persze, hogy — sokszor igen 
tiszteletreméltó úri emberek is — ki
nevetnek emiatt a vallomásom miatt.

— Miszter Jennings 1 Csak vezet
nének ki Önnek egy cigánygebét. 
Elimádkozhatná az egész íózsafüzért,

Ha sötétek, feketék az éjek 
S az éjben járnak riasztó rémek 
Csak azoknak jaj, akik félnek!

SZABÓ GÁBOR.

Nyári levél.
Irta: Stollné — Hudy Ilona.

Egy pesti barátnőmnek!
— Ismered a fecskecsicsergést? Úgy-e 

nem ? Sajnállak e veszteségért, nagyon 1 
Mert ahogy én itt most néked Írok s gon
dolataim szárnyán hozzád repülök a te hó
fehér leányszobácskádba, melyben — úgy 
sejtem — csak az álmok színesek, hát 
kísérőm mindenütt, mindenben az én édes 
fecskepárom lelket üdítő dalos szava.

Egyébként sok örömmel teljesítem azon 
kívánságodat, hogy lehetőleg hű képet ad
jak mostani napjaimról és belük útján eléd 
varázsoljam nyári köntösében kedves fa
lucskámat és annak határát. Annál is in
kább szívesen cselekszem pedig ezt, mert 
jó magam — mint tudod is — természet
imádó lévén, így ha csak bár írásban vele 
foglalkozhatom, az nekem rendkívül kelle
mes élvezetet jelent.
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mégsem érne be elsőnek.
Nagyot kacsintanak egymásra, 

amint ez már a szellemesktdő em
berek szokása, mikor megvannak 
győződve arról, hogy most egy igazán 
Ötletes igazságot mondanak. Azonban 
becsületükre legyen mondva, még 
egy sem akadt, aki ne sompolygott 
volna megszégyenülten odébb, mert 
én mindig az evangélium igazságát 
szegezem ellenük.

— Ne kísértsd a te Uradat, Iste
nedet I Istenkisértés leane az, ha ilyen 
lóra ülnék, amit se nem neveltem, 
se nem etettem, se nem ápoltam, 
sern verejtékes munkával be nem 
lovagoltam. És nem imádság lenne 
az, hanem Isten nevének hiába vétele, 
ha még csak kérni is merném, hogy 
ilyen lovon segítsen meg. Lehet, hogy 
van ember, aki e»t is meg merné 
tenni. De amilyen az ember, olyan 
az imádsága és amilyen az imágsága, 
olyan meghallgatásra is talál.

Szántás nélkül, vetés né kül a leg
szebb imádság sem hoz aratást a 
mezőre. Ha ugyan imádságnak lehet 
mondani az ilyen Uram Uram I-ozást.

Beszélt aztán még a vasárnap 
megszenteléséről is. Azt is a maga 
életéből vett példázattal és akik hall
gatták, megértették és mivelhogy 
megértették, gyönyörködtek is az ő 
bölcsességében

— Vasárnap pihenek Pihennek 
az embereim. Pihennek a lovaim. 
E'eget dolgozhatunk mindannyian hét
köznap. Hozzá is szoktunk már a

Figyelj tehát, édis lelkem és képzelj 
magad ele ott, fényes Budapest magas pa
lotái között, egy szépségesen zöld mezbe 
öltözött, inkább tágas völgyet, amelynek 
ölén a z  ezerszirü szőnyeghez hasonló vi
rágos rét, csevegő patak, egyik oldalon a 
falu s annak fehérhomlokú házikői felett, 
mintegy őrködni látszik — a középrész 
magaslatán átló, ősrégi szép templomunk. 
Az egészet p-dig — védöleléssel fonja kö
rül egyik oldalon a változatos alakzatban 
igen érdekes, madárdalos erdővel ékesített 
hegykos. orú — a másikon — halaim s 
folyóük : a méltósággal hömpölygő — Duna.

Hidd el, egy cseppet sem irigylem az 
én világom mellett ott a tiédnek sok fényét, 
csillogását, mely gyakran hamis ékkövek 
ragyogásával káp áztatja szemeidet. Jer, 
jöjj el egyszer ide, az én k s falumba s 
fúródj meg az itteni p ratlanul aranyló 
napsugárban ezüs öv holdfényben. Gyö
nyörködj a pacsirtaszóban es itasu'j meg 
a fenséges látvány.ól, mikor a kora reggel 
vert-fényben jároa a mezőt s előtted min
den tü zá on, virágkelyhen és faiombon a 
harmaicsepp megannyi gyémántként csillog.

Végül, hiligasd ezek mellett a mi kis 
harangunk sze idencsengő, megnyugtató 
szavát, ekkor tudom, hogy a felmagaszto- 
su!t érzelmek hatása alatt a te modern, 
kevéssé hívő kebled is megtalálja: Istenét!

Kérded, — hogy falun mivel lehet

Isten szeme.
Eaci s z é l : Kincs itthen anya, 
Egyham ar nem is jő haza,
Keressünk m ii kíoán szem ünk,
Kirí húgom, gyere együ n k!
—  íjé ! kész nagyok Deled menni,

1,7a lelkink nem lálja senki. —
$ en k i h á l! jöjj a konyhában 
É des méz nan a zsajlárban.
—  De oil lúl a szom széd bácsi 
bal jjasogal, meg fog lálni. —  
d ejj £ál a kamrába celem,
Ke félj csacska, fogd meg k ezem !
OH áll fenn a lejes fazék,
Erről elérjük, il l  egy szék ;
P iri . . .  le . . . nem oágysz a jó r a ? :  
Eeesszük a tejfelt róla.
—  Igen, de a szom széd néni,
Ablakon ál lalál nézn i! —  
üőjj §ál, alm ái fogunk enni,
Pincében csak nem Iái sen k i!
O yersan jár a P ir i esze:
—  M indenül! Iái Isién szem e! —  
Verni kezd m os! Eaci színe 
fülében cseng egy S zen tige:
M indjárt tudhattunk nén’ ennyit,
A k k or ne együnk hál sem m it! —

Földvári Béla.

vasárnapi pihenőhöz. Én nem mon
dom, hogy ki ne segíteném vasárnapi 
napon a gödörből a szomszédom

„agyonütni“ az időt ? TI városiak persze 
másnak elképzelni sem tudjátok a falusi 
életet, mint unalmasnak. Ez, Édesem, ha
tározottan téves felfogás és ne sajnálj en
gem, mert szerintem nincsen a földnek 
olyan elhagyatott árva fészke, ahol megne 
találná mi' denki munkakörét s mellette, 
ha a körülményekhez és az emberekhez 
való alkalmazkodás csepp művészetével 
bír, lelkében pedig sok a megértő szeretet, 
akkor soha sehol nincs az unalomra ideje. 
Szánandónak tartom az olyan embert, ki 
annyira üres bensöleg, hogy e foglalni ma
gát nem tudja.

De menjünk tovább. Néked, mint mon
dottad, elviselhetetlennek tűnik fel az az 
eshetőség, ha nagy társaságodat nélkülöz
nöd kellene. Nekem viszont értékesebb az 
én ki; ded körömben feltalált kevés baráti 
kebel, mert ha kevesebben vagyunk, a sze
retet közöttünk annál melegebb, sokkal 
közvetlenebb, kevésbé osztatlanul tartal
masabb s így nagyságánál fogva: becse
sebb, külön és együttvéve.

Nemde csodálkozó), hogy falusi magá
nyom általad képzelt borúja helyett — leve
lemből a megelégedettség — sz.elid boldog
ságának derűje mosolyog feléd. Ám tudom, 
kellemes csalódást okoztam néked, akit a 
Szentlélekkel való, közelebbi megismertetés 
céljából, a szép nyári időszakban bizton 
ide várva, meleg szeretettel csókollak.

szamarát, ha beleesik és hogy tüzet 
ne oltanék, ha kigyullad a ház, va
sárnap is. De olyan nagy díj nincs, 
amiért én vasárnap lóra ülnék. Ma
gam is mérges lennék, ht* megzavar
nák az ünnepi pihenőmet. Megérteném, 
ha az embereim is valami kárt ten
nének emiatt magukban. Pedig azok
nak van eszük. Megértem és biztosra 
veszem, hogy a lovam, amelyiknek 
nincs esze, — az meg éppenséggel 
annyira dühbe vadulna a vasárnapi 
megszokott csöndes jártatás helyetti 
vad meghajszoláson, hogy nekivinne 
az első falnak. És még valami I A 
vasárnapi, tehát a kispénzű közönség 
a* én lovaglásomon nem fogja elve
szíteni a családja szájától elvont 
pénzét. Száz okom van és lenne a 
közönségnek is, hogy a vasárnapi 
napot megszentelje. Ámen.
------------------------------------------------------- *

A dunáninneni egyház- 
kerület közgyűlése.

A dunáninneni egyházkerület évi 
rendes közgyűlését Kis* István püs-

Sök és Lándori Kéler Zoltán dr. egy- 
Kzkerületi felügyelő elnöklete alatt 

jűlius 12 én Budapesten tartotta. A 
nagyszámban egybegyűlt kerületi ki
küldöttek között megjelent báró Rad- 
vánszky Albert egyetemes felügyelő, 
Vecsey Ede ny. altábornagy, Sztra- 
nyovszky Sándor dr. nógrádmegyei 
főispán, Krayzell Miklós táblai tanács
elnök, Okolicsányi Gyula, dr. Händel 
Béla, Meskó Karoly nemzetgyűlési 
képviselő, Zelenka Frigyes dr., Rá- 
kóczy István stb.

Lándori Kéler Zoltán dr. egyház
kerületi felügyelő nyitotta meg a köz
gyűlést és üdvözölte a megjelenteket. 
Megemlékezvén az evangélikusokra 
váró nehéz feladatokról s rámutatott 
a magyar átok szülte visszavonásokra, 
amelyek hazánk és az egyház feltá
masztásának munkáját nehezítik, de 
amelyek mind megszüntethetők az 
egészséges, józan és törhetetlen aka
raterő áltál

Utána Kiss litván püspök terjesz
tette elő évi jelentését. Beszámolt az 
egyházkerület, az egyházmegyék, a 
missziók és a püspöki hivatal mun
kájáról. A püspöki jelentés után az 
egyházkerületi választások megejtése 
következett. Ezután a folyó Ügyek 
tárgyalására tért át a közgyűlés, a- 
melynek során kiemelkedőbb pontok 
voltak az 1848. évi XX. t.-c. végre
hajtása, a nyugdíjintézet, a pénzügyi 
bizottság számadásai, amelynek so-



rán kitűnt, hogy szép összeggel gyá- 
molfthatta az egyházkerület a szegé
nyebb egyházakat és lelkészeket. Sző 
volt a lelkészi kongrua valorizálásá
ról, a meghívó levelek rendezéséről, 
majd a számvevőszék és tanügyi bi
zottság jelentéseiről, a tanítók sérel
meiről és a teológiai fakultás dokto
rátusi szabályzatáról.

Az egyházmegyék felterjesztései 
után Kovács Sándor dr. a misszió
ügyről terjesztett be jelentést, végül 
Kiss István püspök imája után ért 
véget a kerületi közgyűlés. A köz
gyűlés előtti napon az egyházkerületi 
gyámintézet és a lelkészi értekezlet 
tartotta meg Laszkáry Gyula, Pod- 
hradszky János és Mihalovics Samu 
elnökletével üléseit.

276

Ahol az Úr felkent szolgái köl
csönösen megbecsülik egymást.

Ferenc József unitárius püspök 
születésnapja.

Ferenc József unitárius püspök 90 
születése napját ünnepelte Erdély 
egész magyarsága. Már az ünnep
napot megelőző estén a kolozsvári 
magyar dalárdák felvonultak a püs
pök székházénak udvarára, ahol dal
lal köszöntötték az agg Ferenc Jó
zsefet. A hivatalos ünnepségek az 
unitárius templomban folytak le, 
amelyet zsúfolásig megtöltöttek a 
különböző társadalmi testületek kép
viselői és az érdeklődők. Az ünnepi 
szónoklatot Józan Miklós magyar- 
országi püspöki helynök mondotta, 
aki magható szavakkal ecsetelte Fe
renc József hosszú életét, amely min
denfelé jóságot és szeretetet sugárzik. 
Ezután az üdvözlő beszédek hosszú 
sora hangzott el. A testvér keresz
tény egyházak is elküldöltek képvi 
selőiket, a katholikusok részéről Patay 
József, a piarista rend főnöke mon
dott üdvözlő beszédet. Ferenc József 
püspök meghatottan mondott köszö
netét és a legmélyebb hatást ez a 
mondata keltette:

— Boldognak, Istentől megáldott 
nak érzem magamat, amiért magyar 
vagyok 1

A díszistentisztelet a >Te benned 
bíztunk eleitől fogva« kezdetű zsoltár 
eléneklésével fejeződött be.

Utána 200 terítékes lakoma volt 
az unitárius gimnázium tornatermé
ben, amelyen megjelentek az egyházi 
és társadalmi élet kitűnőségei. A la
koma elején leleplezték Ferenc József
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püspök arcképét, amelyet Hosszú 
Márton festőművész készített. Számos 
felköszöntő hangzott el. A többi kö
zött felszólalt Hirschler József dr. 
pápai prelátus, aki Ferenc József lelki 
tulajdonságait méltatta és beszéde 
végén megcsókolta az agg püspök kezét.

Evangélikus középiskolák.
A szünidő lassanként a végére jár. 

Rövid két héten belül a jó Isten ne
vében megnyíltak újból mindenfelé 
már a tudomány csarnokai. Mielőtt 
azonban sok-sok reménységgel kö- 
szöntenők az elkövetkezendő új 1925 
—26-dik tanévet, egy rövid pillantás
sal magunk elé kívánjuk idézni még 
egyszer az elmúlt 1924—25-dik tan
évet és ennek keretében evangélikus 
népünk figyelmét felhívni különösen 
két kiváló tanintézetünkre : a soproni 
líceumra és a budapesti főgimnázi 
umra.

/. Soproni líceum.
Az 1924 —25-dik iskolai évről 

szóló értesítőjét Hollós János, az in 
tézet kiváló igazgatója tette közzé. 
Az értesítő, legelői gyászkeretben, 
mindenekelőtt Gyurátz Ferenc püspök 
emlékének áldoz, kinek neve a meg
emlékezés szerint is »fényesen kira
gyog az elmúlást jelentő sötét gyasz- 
keretből«, s akinek halála mély 
gyászba borította líceumunkat is.

Az intézet tanári testületé az 
1924—25-dik tanévben is 17 rendes 
és két rendkívüli tagból állott.

A tanév folyamán 247 nyilvános 
és 11 magántanulót vettek fel az 
intézetbe.

A fegye'em általában kielégítő, a 
tanulók -egészségi állapota jó volt. 
Régi nemes hagyományaihoz híven 
a soproni liceum az elmúlt iskolai 
évben is a nemzeti szellem ápolása, 
a hazafias, vallásos és erkölcsi érzés 
fejlesztése céljából igyekezett tőle 
teihetőleg mindent megtenni a tanítási 
órákon s azokon kívül is..

Híven és eredményesen teljesítet
ték feladatukat, az ifjúság önnevelését: 
az ifj. Magyar Társaság, az ifjúsági 
Gyorsírókör, az ifj. Ének- és zenekör, 
a Líceumi Tornakör, a Diák-Szövet
ség, a Líceumi 67 sz Diákkuti cser
készcsapat.

A beiratkozások az 1925—26-dik 
tanévre szeptember 1—3 án lesznek.

//. Budapesti főgimnázium.
Minden tekintetben hű tükrét adja 

neves iskolájának dr. Híttrich Ödön
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c. főigazgató az általa közzétett érte
sítőben, ahol is legelői dr. Remport 
Elek az elhalt dr. Serédi Lajos tanar 
életét és munkásságát méltatja ; majd 
dr. Loisch Jánosnak Jókai Mórról 
mondott emlékbeszédét, nemkülönben 
dr. Szigethy Lajos Márciusi be
szédét hozza az Értesítő.

Az évi jelentés tanúsága szerint 
az intézet az 1924—25-dik évben 
rendkívül gazdag volt különböző fel
emelő eseményekben.

Az intézetnek 24 rendes és 4 rend
kívüli előadó tanára volt. Beiratko
zott növendékeinek száma 620 volt.

Különösen említést érdemel a ta
nári karnak rendkívül gazdag irodalmi 
működése élén a jeles igazgatóval. 
Közülük többen a Harangszónak je
lestollú munkatársai, poétái.

Az eklézsia humorá
ból.

Régi kedves kis eset. Tetétleni Ár
min ügyvédről szól, akinek 1910-ben 
a délvidéken már in floribus volt az 
ügyvédi irodája. Ősi evangélikus csa
lád tagja volt Tetétleni Ármin s szor
galmán, tehetségén, meg sok egyéb 
más erényén kívül megvolt az a hi
bája, hogy aki csak meglátta, min
denki zsidónak nézte. így az illetékes 
zsidó hitközség is. Ki is vetették rá 
az adót hitközségi alapon. Tetétleni 
hallgatott s kilenc esztendeig becsü
lettel fizette is az adót. De a tizedik
nél már megunta.

— Kilenc évig, mint hithü evan
gélikus becsülettel fizettem önöknek 
adót — mondotta. — Most már hagy
janak békén.

Többet nem kérték tőle az adót.
*

1892-ben olmützi herceg-érsekké 
Dr, Kohn Tivadart, olmützi kanono
kot választották meg. A választás 
az illetékes körökben akkoriban rend
kívül nagy meglepetést keltett, ameny- 
nyiben az olmützi herceg-érseki szék
ben mindaddig a főnemesi családok 
sarjai ültek csak. Amikor a minisz
terelnök a megválasztott herceg-érsek 
nevét közölte Ferenc József császár
ral, a császár meglepetésében kér
dezte :

„ És már meg is van keresztelve ? “ 
*

Mayerbeernek: „A hugenották“
című hírneves operáját hallgatta vé
gig Frigyes Vilmos német császár 
egyszer. Az előadás után aztán oda
szólt a szolgálatot tevő szárnysegéd-



nek rezignálton: A kotholikusok és a 
protestánsok agyon verik egymást és 
a zsidó csinálja hozzá a muzsikát. 

*
Amerikában most a következő ked

ves kis történet járja: Mikor Wilson 
elnök a mennyországba érkezett, Mó
zes a következő szavakkal fogadta: 
„Nagyon sajnállak testvér.“ „Miért?“ 
— kérdé Wilson. “ „ Ugyebár te azo
nos vagy azzal a Wilsonnal, aki el
nöke volt az Egyesült Államoknak?“ 
„ Igen. “ „ Ugyebár te szögezted le ti
zennégy pontodat abból a célból, hogy 
velük a világot megjavítsad?“ „Igen. 
Én tettem ezt. “ „ Na látod pajtás, 
hiszen éppen ezért sajnállak, — szólt 
Mózes. —- Mit tettek az emberek a te 
tizennégy pontoddal. “ „Igazodván, — 
válaszolt rá Wilson — de ajánlom 
neked, hogy végy magadnak fárad
ságot és nézz körül a világban, hogy 
mi lett ma a te tízparancsolatodból. “

1925. augusztus 23.

A csanád—csoDgrádi egyházmegye 
közgyűlése Szegeden.*

A csanád—csongrádi ev. egyház- 
megye Szegeden augusztus i2-én 
tartotta évi rendes közgyűlését. Meg
előző napon a különféle bizottságok 
ülései folytak le. Délelőtt 9 órakor 
lelkészi űrvacsorát osztott bűnbánatra- 
intő szép beszéd kíséretében Dras- 
kóczy Ede makói lelkész Utánna déli 
12 óráig lelkészi értekezlet volt, a- 
melyen kimondatott, hogy nemcsak 
az egyes gyülekezetekben alakulnak 
meg a helybeli Luther Szövetségek, 
hanem ezek fölé az egyházmegyei 
Luther-Szövetség is megszerveződik, 
amelynek hivatása lesz irányelveket 
adni az alája foglalt szövetségeknek.

Délután 3—5-ig iskolaszéki ülés 
volt az ev. iskolában, amelyen szép, 
részletes, mindenre pontosan kiterjedő 
beszámolót tartott az esperesség is
koláiról Brózik Károly tiszaföldvári 
lelkész, egyházmegyei főjegyző, kör
lelkész. Országh József, a 'k iváló  
szegedi tanító érdekes felolvasást 
tartott »Az elemi iskolák 8 osztályúvá 
fejlesztéséről*. Követelte a 8 osztályú 
iskolát. Az értekezlet elhatározta, 
hogy sürgősen felír a kerülethez jó, 
versenyképes tankönyvek megírásáért 
és kiadásáért, mert ma már az ál
lami és községi iskolákban is római 
katholikus színezetű tankönyvek van
nak forgalomban.

Az egyházmegyei gyámintézeti bi
zottság számolt be ezután az év fo
lyamán begyűlt 4'5 millió koronányi

tőkéről. Délután 6—8 ig közgyűlési 
előértekezlet volt, amelyet a Kass 
szállóban bankett követett.

Másnap délelőtt 9 órakor a gyám
intézeti istentiszteleten Tátrai Károly 
szegedi h. lelkész prédikált II. Kör
levél 9.7. alapján, áldozatkészségre 
buzdítván a szépszámú hallgatóságot. 
10 órakor a templomban kezdődött 
a közgyűlés. Saguly János esperes 
és Purgly Emil makói főispán, egy
házmegyei felügyelő elnökletével Es
peres részletes, pontos beszámolót 
olvasott fel a püspöki egyházlátoga
tásokról, lelkész és tanítóválasztá
sokról. A tárgysorozat 23 pontból 
állott. Kiemelkedőbb határozatok: a 
közgyűlés nem engedélyezi a kardos- 
kuti egyháznak a békési esperesség- 
hez való csatolását örül a battonyai 
önálló ev. fiókegyház megalakulásá
nak, az aszódi leánynevelőintézetnek 
és a felső pestraegyei esperességnek 
a dunáninneni kerülethez való át
csatolását a zsinatra bízza, helyesli 
a theológiai hallgatók külföldi kime
netelének püspöki engedélyhez való 
kötését, a segédlelkészek kinevezését 
és áthelyezését a püspök hatáskörébe 
utalja, megengedi más egyházbeli 
jegyespároknak a mi egyházunkban 
való megáldatdsát Példás rendben 
folyt le az 1 óráig tartó közgyűlés. 
A vendégek jól végzett munka után 
a délutáni vonatokon utaztak el az 
Alföld metropoliszából.

HARANOSZÖ.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Kicsoda vagyok én Isten szám ára ?
Aug. 31. Király. I. Mózes 1.26. Isten 

az általa teremtett embert uralkodóvá, 
királlyá tette minden ö teremtményein. Ez 
uralkodói méltóságra emeltetése arra köte
lezi az embert, hogy mindeneken uralkod
jék. A mai modern ember a természeti 
világon már tényleg uralkodik is, de Isten 
azt kívánja, hogy mindeneken, tehát ön
magán is uralkodjék az ember. Megtudom-e, 
megszoktam-e ezt tenni ?

Szept. 1. Sáfár. Lukács 16. í —s. Mikor 
Isten az embert mind.-neken uralkodóvá, 
ugyanakkor magának szolgájává is tette. 
Amikor az ember elfogadta Isten kezéből 
a királyi méltóságot, ezzel az elfogadással 
szolgaságra kötelezte magát Istennel szem
ben. Isten számadásra is vonja uralkodói 
sáfárkodásáért az embert. Ha e pillanatban 
számadásra vonna Isten a nekem juttatott 
lelki, testi javak és a reám bízott lelkekkel 
való sáfárkodásom felől, tudnék-e vájjon 
arról helyes és nem hamis számadást adni.

Szept. 2 Bűnös. Róma 3 . 23. Isten gyö- 
nyöiüen elgondolta az általa teremtett 
mindcnség boldog életét, de az ember, kit 
pedig koronájává tett annak, elrontotta azt. 
Létéit az Úr által kijelölt útról s állandóan 
a bűn utján halad. Erzem-e én is kárhoz- 
tatasra és ítéletre meitó voltomat? Érzem e 
bűneimnek azt a hatalmas tömegét, mely
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válaszfalként áll Isten s én közöttem? 
Leakarom-e dönteni azt a válaszfalat igaz 
megtéréssel ?

Siept. 3. Megváltott. Róma 3 . 21. Tu
dom e, mit tett értem Isten, mikor egy
szülött Fiában önmagát adta ingven kegyel
méből váltságomért áldozatul ? Drágán 
vásárolt meg s így nem vagyok többé a 
magamé Járhatok e tehát még többé is 
bűnben? Látom-e magam előtt a Krisztus 
által elegyengetett utat, melyen immár bot
lás nélkül haladhatok Istenemhez?!

Szept. 4 Gyermeke. Zsidók 12.6. Isten 
nemcsak megváltott, de atyai szeretettel 
nevel is. Érzem-e, mily végtelen szeretettel 
fogad Isten gyermekévé akkor, amikor 
megdorgál és méltónak ítél a megostoro- 
zásra?! Adok-e néki hálát, hogy nem 
tekint elvetésre mélló korcsnak, akihez már 
semmi reménysége sincsen, akiért már nem 
érdemes semmit sem tenni?! Megcsóko
lom e hálás gyermeki szeretettel ostorozó 
kezét ?

Szept. 5. Munkatársa. II. Korinth. 6 . 1. 
isten nem cél'alanul, hanem azért nevel 
bennünket, hogy munkatársaivá lehessünk. 
Az ő végtelen kegyelme nyilvánul meg 
ebben. Egész lényünket és életünket e 
magasztos munkatársi hivatás szolgálatába 
kell tehát állítanunk, hogy segítségére le
hessünk az Ő imádásának és országának 
embertársaink közötti terjesztésében.

Szept. 6. Lakótársa, lános 1 4 .1—3. Az 
egész emberi é le t: ut. Végcélja ez útnak: 
a hazaérkezés. Ne nyugtalankodjék a mi 
szívünk, az az Isten, aki királlyá és sáfárrá 
tett, ki bűnös voltunkból megváltott, ki 
munkatársává nevelt, nemcsak távolból 
szeret, mint gyermekét, hanem ott az ö 
házában készített számunkra, hazatérő 
gyermekei számára hajlékot, otthont, hol 
Vele s az ő Egyszülöttjével együtt lesz 
lakozásunk. Tudok-e előre örülni e haza
érkezésnek ? Abaffy Gyula.

K O R K É P E K .

K a rco la to k  a hé trő l.
„Második templomot épít a kis 

Zalaegerszeg városa, művészi temp
lomot IV. Károly'  király emlékére, 
azzal a kifejezett rendeltetéssel, hogy 
ez a templom a legitimizmus bástyája 
legyen — írja szombathelyi laptár
sunk. — Sok pénzbe terül ez a temp
lom, hat és f é l  m ill iá r d  koronába 
s ebből az összegből tiz milliót Szom
bathely városa vállal magára, ami 
prózára fordítva annyit jelent, hogy 
hatszázötven ilyen adomány kell ah
hoz, hogy ez a templom fölépüljön.

Távol áll tőlünk, hogy Weiner Ká
roly indítványához csatlakozzunk s 
vele együtt arra ösztökéljük Szombat
hely gondokkal küzdő városát, hogy 
a tízmilliós adományt emelje fel. Ellen
kezőleg: mi egy ambiciózus plébános 
akcióját nem tartjuk szentirásnak s 
elég merészek és bátrak vagyunk ah
hoz, hogy ez ellen már alap-ötleténél 
fogva is kifogást emeljünk.

De kifogást kell emelnünk ellene a
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mai nyomorúságos viszonyokra való 
hivatkozással, sőt kifogásolnunk kell 
szociális okokból is. Meg kell kérdez
nünk ennek az akciónak vezetőségét: 
jártak-e már zsúfolt kórházakban, 
ahol szinte egymás hegyén-hátán fe- 
kiisznek a súlyos betegek'? Tudják-e, 
hogy a középiskolákból seregestül 
szorulnak ki a gyermekek, mert nin
csen számukra hely ? Hallottak-e 
arról, hogy az analfabéták száma 
milyen nagy? Olvastak-e róla, hogy 
a munkanélküliség, arányaiban meg
növelve, milyen télnek néz elébe ? 
Tudják-e azt, hogy milyen végtelenül 
sokat lehetne tenni hat és fél milli- 
árddal a végtelennek látszó nyomor
területen ?

IV. Károly emlékének a szivekben 
lehetne templomot építeni. De ha már 
ennek a templomnak téglából és ha
barcsból kellene épülnie, lehetne ez a 
templom az emberszeretet bástyája, 
pl. egy nagy kórházépület, nem egy 
második templom Zalaegerszeg város
kájában. És főleg: nem a legitimiz
mus bástyája, mint az akció vezetői 
maguk nevezik.

Templommal kapcsolatban ez az 
elnevezés valóban megdöbbentő. E d 
d ig  egyesei: a tem p lo m b a  v itték  
be a p o li t ik á t, m o st a te m p lo m o t 
v is z ik  be a p o litik á b a  J“

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A m in d e n n a p i életből.
Becserélik és beváltják a pénz

tári elismervényeket. A pénzügy
miniszter rendeletét bocsátott ki a 
volt Osztrák Magyar Baok á tál ki
bocsátott bankjegyeknek a magyar 
állam által történt felülbélyegzése 
alkalmával álíamkö'csönként vissza
tartott összegekről kiállított azon 
pénztári eiismervéoyekröl, amelyeket 
eddig nem váltottak be, se pedig 
állami kölcsönelőleg fizetésére fel 
nem használtak. Ezeket a pénztári 
jegyeket az 1925. évi VI törvénycikk 
alapjáo kibocsátott 5 százalékos ka
matozású járadék kölcsön kötvényekre 
cserélik ki. Azon pénztári elismervé 
nyékét, amelyek értéke 124 ezer koro
nánál kisebb, névértókben készpénzben

váltják be, amelynek Ö3szege pedig 
125 ezer koronánál nagyobb, de i 25 
ezerrel nem osztható, azokat a 125 
ezerrel oszíhatő összeg erejéig köt
vényben cserélik ki, a maradékot 
pedig készpénzben fizetik ki.

HETI KRÓNIKA.

A kormányzó a Kúria elnökévé dr. 
Juhász Andort, a budapesti ítélőtábla el
nökét nevezte ki. — A rendőrség a Vági- 
féle kommunista párt sajtótermeké! elko
bozta. — A pénzügyminisztériumban a 
hadikölcsönök valorizációs javaslatán dol
goznak. 10— 15°/o ig fog terjedni a valori
záció. — Budapesten rendkívül nagy láto
gatottságnak örvend az iparművészeti ki
állítás. — A soproni dalosversenyen a 
királvdíjat a pécsi dalárda nyerte el.

Romániában az antiszemita zavargások 
miatt több helyütt kihirdették az ostrom
állapotot.

Jugoszláviában Zsobok község leégett. 
A lángok martaléka lett a kathoíikus és a 
görögkeleti templom is.

Csehország állandó jellegű erődítmé
nyeket épít a határok mentén.

Franciaországban Amiens mellett bor
zalmas vasúd szerencsétlenség volt nagyon 
sok halottal — A szinai harctéren újabb 
nagy vereség érte a franciákat.

A németek elnökét, Hindenburgot, lel
kesen ünnepelték Münchenben.

Egy olasz csapatot a bennszülöttek 
megtámadlak Kireneikában és lemészárolták

H A R A N G S Z Ó .

Szenth. u. 11. vasárnapon.
E v . Lukács 18. 9—14.

Aki felmagasztalja magát, megaláztatik; 
és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. 
Mintha a m agyarnak különösképpen szól
nának ezek az igék.

Egyházkerületi közgyűlés. A dunán- 
tú'i egvnázkerüiei f. évi rendes közgyűlését 
Kapi Béla püspök és Mesterházy Ernő dr. 
felügyelő elnöklete alatt okt. 1 én Pápán 
tarija, mely alkalommal a közgyű'ési tárgy- 
sorozat első pontjaképpen Pálmai Lajos 
egyhkerületi főjegyző emlék beszédet mor.d 
nch. Qyurátz F renc püspök felett.

P<suiik János, az Országos Lelkész- 
Egyesület elnöke, nyíregyházi evang. lelkész 
„Egy szebb jövendő utjai“ címen nyomta
tásban jelentette meg négy beszédét, a hálás 
hallgatók abbeli óhajának engedve, hogy 
jól esnék nekik azt a csendes otthonban 
új a és újra elolvasni. A beszédeknek olva
sása nagy lelki gyönyört szerez.

Gyámintézeti és Luther szövetségi 
ünnepség Pápán. Az egyházkerületi köz-

Minden gazdának nélkülözhetetlen I
A növényeknek legfontosabb a nitrogén, 
legszükségesebb a nitrogént pótolni! Azo- 
form a természetes nitrogén vetömagtrágya, 
a gabonát, növényt dúsan, egészségesen 
fejleszti, jelentékenyen növeli a termés
hozamot. Egy kát. holdra 100000 korona. 
A terméshozam a befektetett összeget meg
sokszorozza. Az ország minden részéből 
elismerő levelek. Őszi vetésre: búza, rozs, 
árpa, repce, őszi borsó, őszi bükkönyre 
megrendeléseket felvesz és díjtalan ismer
tetőt küld a Magyarországi Azoform Rész
vénytársaság Vasvárinegyei vezérképviselet: 
Laszczik Gyula nyug. m. kir. állategészség
ügyi főfelügyelő, Szombathely, Széli Kál
mán- u. 25.

gyűlés alkalmából a dunántúli egyházkerü
leti gyámintézet és a Luther-Szövetség 
szeptember 30-án; este a templomban közös 
ünnepséget tartanak A Luther-Szövetség 
ünnepi előadója : Molitorisz János ostffy- 
asszonyfai lelkész lesz.

Egyházmegyei közgyűlés. A pesti alsó 
egyházmegye ez évi rendes közgyűlését 
Krutschnitt Antal főesperes és Rosenauer 
Lajos másodfelügyelő elnöklésével július 
29-én Hartán tartotta Rosenauer Lajosnak 
mély hitből fakadó, Jézus Krisztusról bi
zonyságot tevő szép megnyitója után 
Krutschnitt Antal főesperes valóban espe- 
resi jelentése képezte a közgyűlés kiemel
kedő pontját.

Az egyházszeretet megnyilvánulása.
A budapesti Iparosképző Protestáns Egylet 
saját kebelében 500.000 K-t gyűjtött a 
kispesti evangélikus templom megépítésére. 
Felemelő érzés tudni, hogy iparosságunk 
e nagyon nehéz időben sem feledkezik meg 
legszentebb kötelességéről: Isten ügyét 
szolgáló célok támogatásáról! Legyen ezen 
adományon áldás! Legyen gazdsg áldás, 
hogy kispesti testvéreink minél előbb lát
hassák almaik megvalósulását: saját temp
lomukban dicsőíthessék Istent 1 Még sok 
tégla kell. . .  Segiís’ink nekik is !

Pinkafő jú ius 5-én ünnepelte az evan
gélikus árvaház fennállásának 18 éves ju
bileumát, mely alkalommal az ünnepi be
szédet az árvaház tuiajdonképeni megala
pítója, Ziermann Lajos soproni lelkész, 
egyetemes gyámintézeti elnök mondotta.

Hol terjed a methodizmus hazánk
b a n ?  Egy fővárosi újságíró megállapítása 
szerint a methodizmus szünet nélküli agi
táció révén egyre jelentősebb talajt nyer 
Nagykállóban, Rakamazon, Tokaj és Új- 
fehértó községekben, nemkülönben a pesti 
és miskolci szervek révén egész Borsod
ban. A Nyírségen fő hóditási tere: a Bokor 
tanyai nyírpákok között.

Gyámintézeti vallásos estély. Hartán 
az egyházmegyei közgyűlés alkalmából a 
gyámintézet szép vallásos estélyt rendezett. 
Krón Ferenc gyóni lelkész, lapunk inunka-

Erzsébet Királyné szálló Budapest, IV., Egyetem-utca 5. és 7.
Elsőrendű modern polgári szálló, a Belváros központjában. Központi fűtés, mosdók hideg- 
meleg vízvezetékkel. Lift E l i s m e r t  jó k o n y h a .  Esténként cigányzene. Polgári árak.

Evangélikus papok és családok megszokott találkozó helye. 8—12 Szabó  Imre, szállodás.
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társa, gondolatokban gazdag megnyitót 
mondott, míg Mágócs Károly ugyancsak 
a Harangszó munkatársa ünnepi előadást 
tartott. Chugyik Pál aszódi lelkész, egyhá
zunknak ez a zengőszavú pacsirtája gyö
nyörű zsoltárénekeivel szerzett ismét nagy 
lelki gyönyörűséget az Úr házában lako- 
zóknak Wolf Lajos s. lelkész és Polster 
József theologus sikeres szavalataikkal mű
ködtek közre.

, Johnson Gisle norvég evang. lelkész
„Új ég és új föld: az Isten országa“, „Új 
ég és új föld: az Isten neve“ címen jelen
tette meg legújabb dolgozatait a norvég 
missziói lapban. Rendkívül értékes és el
mélyedő munkáit Szabó Aladár evang. 
vallástanár fordította magyar nyelvre.

Zsinati kiküldöttek. A legközelebb 
tartandó evangélikus zsinatra a vendségböl, 
mint zsinati tagok kikü detlek a le kószi 
karból: Darvas Aladár, Godina István, Hei
ner Géza, Lulhár Ád-lm és Siftár Károly; 
világiak részéről: Siftár Géza országgyűlési 
képviselő, dr. Skerlák Aladár, dr. Vucsák 
István, Kühár József földbirtokos és Vezér 
Géza.

A hegyaljai egyházmegyei gyámin
tézet köréből. A hegyaljai egyházmegyében 
a gyülekezetek ez idén gyámintézeti célokra 
összesen 8 millió 10Ö.493 koronát gyűj
töttek. A gyűjtött összeget illetőleg első 
helyen Miskolc áll 2,380.000 koronával, 
második helyen Sajókaza .1,334.900 koroná
val, a harmadik helyen Ózd 1,500.000 ko
ronával. Gusztáv-Adolf egyesületre minden 
gyülekezet gondolt. Az e címen befolyt 
adományok 597.000 K-t tesznek ki.

„A Szűcs Eszter szíve“ címen Csürüs 
István rendkívül kedves történetet mesél el 
az életből. Konfirmált leányoknak figyel
mébe különösen melegen ajánljuk. Az Esz
ter szíve égő szív, felajánlva Istennek és 
az anyaszentegyháznak. Mily boldog lesz 
az a család, ahol az Eszter szíve otthon 
lesz; mily boldog az az egyház, melynek 
ilyen leányai vannak.

Tanítógyűlés. A békési egyházmegye 
tanítósága Orosházán közgyűlést tartott, 
amelyet megelőzően istentisztelet volt, ahol 
Kálmán Rezső lelkész mondott beszédet a 
tanító hivatásáról. A közgyűlést Faörici 
Pál elnök nyitotta meg. Az elnöki megnyitó 
megemlékezett a hősi halált halt tanítókról. 
Az ügyrendet Fabrici Pál terjesztette elő. 
A tanítóság sérelmeit Pataki János ismer
tette, és terjesztette elő 12 pontban. Kovács 
Andor esperes zárószavai után a Himnusz 
eléneklésevel ért véget a közgyűlés.

Murahalmos. Július 5-én az egész vend- 
ségnek lelkes részvételével avatta fel Ko
vács István esperes az új tornyot és az új 
harangot, amely 3 q 30 kgr. Az ünnepi 
beszédet ez alkalomipal Luthár Ádám baty- 
tyáni lelkész mondotta.

Egy kis statisztika. A soproni felső 
egyházmegyében az idei esperesi jelentés 
szerint 15.101 evangélikus lélek él. Meg
keresztellek 210 fiút, 194 leányt, összesen

404 gyermeket. Konfirmáltatott az egyház
megyében 188 fiú, 170 leány, összesen 358 
Házasságot kötött 85 tiszta, 52 vegyes, 
összesen 137 pár. Temető ben részesült 
167 férfi és 138 nő, összesen 305. Az úri 
szent vacsorához járult 2592. Egyházunkba 
áttért 9, kitér! 8

Nemes lélek. Vlaj Ferenc vasnyiresi 
kereskedő a Muraszombaton épülő evang. 
diákotthon részére az asztalosmunkálatok
hoz szükséges keményfát ingyen áldozza, 
míg a tótkeresztúri gyülekezet a szükséges 
tetöfat adja.

A miskolci Férfi fillér-egylet újból 
munkában. Miskolcon Oltlyk Árpád he
lyettes felügyelő kezdeményezésére a Férfi 
filter-egyletet újból munkába állították. Az 
alapszabályok értelmében az egyesületnek 
tagja lehet minden fedhetlen erkö’csű meg
konfirmált miskolci férfi vagy ifjú. Cé ja az 
egyház érdekeinek kizárólagos előmozdí
tása és szemmeltartása mellett az evangé
likus ön*udat ébrentartása, a hitélet mélyí
tése és a jótékonyság gyakorlása.

A vend vidéki gyámintézet köréből. 
A vend vidéki egyházmegyei gyámintézet 
Péterhegyen tartott közgyűlést Sifiár Károly 
lelkész és Kühár József világi elnök elnök
lete alatt. Megállapítást nyert, hogy a tiz 
vend gyülekezetből összesen gyámintézeti 
célokra befolyt 12 947 dinár, ami 16 millió 
183.750 K-nak fele! meg. Gyámintézeti se
gélyben részesültek: Evang. diákotthon 
Muraszombat 8000, abólendvai gyülekezet 
2000, felsőcsalogányi gyülekezet 2000 és ; z 
újverbászi diakonisszaház 800 dinár se
gélyben.

„Zalaországban“ címmel N. Srabó 
Gyula, a Harangszó jeles tollú munkatársa: 
Egy öreg vadász meséi és igazságai a gö
cseji népről. — Régi kolostorban. — Hinifi.
— Ahova elhallatszik ötven falu harangja
— slb., stb. mond cl sok-sok kedves dol
got. A „Sasok-hallók“ költeménynek neves 
szerzőjét a Harangszó olvasói jól ismerik. 
Minden írásába életet, színt, hangulatot 
visz bele. Mikén! Szabó Írásait álta ában, 
úgy a „Zalaországban“ című munkáját is 
a múltnak értékei és a magyar föld sze- 
retete hatja át.

Lehomér új tornyot épített és aug. 1-én 
hazahozatta a második új harangot is.

Sopron. Az elemi iskolának új igazga
tója Graf Sámuel, nyomtatott értesítőt adott 
ki a soproni elemi iskola 1924—25. tan
évéről. Az iskolának tantestülete 21 tagból 
áll. Az 1924 —25. tanévben összesen a tanu
lók száma 1173 volt, ebből 1160 evangéli
kus. A jótékonyság terén különösen szép 
tevékenységet fejtettek ki az iskolás gyer
mekek. Az Eötvös-alapra 4,115.500 K-t 
gyűjtöttek. Színi előadások jövedelméből 
1 millió K a lelkészek és tanítók nyugdíj
alapjára, 500 000 K az ifjúsági egyesüle
teknek, 265.500 K a városi népkonyha 
alapjára jutott.

Andorhegy legközelebb harangavatási 
ünnepet tart.

Szentgotthárd. A gyülekezeli ház cél
jaira újabban adakoztak: dr. Berta Benő 
kir. járásbiró Ce’ldőmölkrőt, a missziói 
egyház egyik lelkes, volt alapító tagja 250 
ezer koronát, Kurc Sámuel kisgazda Rába- 
fíizesről 200 ezer koronát.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

Bécs. Wittgenstein Lajos gyáros elhalt. 
A bécsi evange’ikus árvaház, általában a 
protestantizmus egyik legnagyobb jóltevőjét 
vesztette el benne.

Linz. Az evangélikusok száma két év
tizeden belül 750 ről 3800-ra emelkedett, 
így ma Linz egyike a legnagyobb gyüleke
zeteknek Alsóausztriában.

Salzburg 2751 evangélikus lélekkel. 
Az evang. iskolának 198 tanulója v an ; 
ezek közül 27 kathoiikus. Az evangélikus 
egyházba 39 lélek tárt át 1924. év folyamán.

Cilii. May Frigyes lelkész és esperes 
lemondott. Utódává leikésznek megválasz
tották May Gerhardot, mig az esperesi 
székben Baron János marburgi lelkész lett 
utódja.

Karinthia. Dr. Schwartz Ernő esperes 
és waieni lelkész, a karínthiai gyámintézet 
elnöke 81 éves korában elhalt.

Németország. A német újságkiadók 
egyesülete Königrbereben taitott ez idei 
gyűlésen erős állást foglalt a s enny- és 
revolverirodaloin ellen, amely a nyilvános 
életet megmételyezi s kimondotta, hogy 
minden igyekezetével azon lesz, hogy azt 
a rákfenét kipu-zlílsa és a német sajtó 
tisztaságát helyreáll! sa

A vasárnap megünneplésének kérdése 
erősen foglalkoztatja a német közvéleményt. 
Tűrhetetlen immár, hogy a vasárnap a sport 
és a mulatságok napja lett Törvényhozási 
utón nem lehet mindent elérni, azért tár
sad ílmi utón akarnak a nemzet legjobbjai 
a törvénykezés segítségére lenni. Erős 
kívánság, hogy a sport napjává a szombatot 
tegyék, amint ez már Angliában régóta 
szokás. Ha a sport és a mulatságok napja 
a szombat lesz, a vasárnap megünneplése 
is valósággá válhatik.

A német szocialisták mintha a vallás 
tekintetében más álláspontra helyezkedné
nek. Kitűnik az legújabb párti programm- 
jukból, amelyben ugyan még az egyháznak 
teljes elszakadását az államtól követelik, 
sőt az iskola elkülönítését is az egyháztól, 
de már a marxizmusnak alapelvét, hogy a 
vallás magánügy, nem hangoztatják.

A németországi szabad egyházak közt 
bizonyos egyesülési törekvést lehet látni. 
Nem régen Berlinben tartottak közös meg
beszéléseket, amelyeken résztvettek a met- 
hodisták, baptisták, az evangélikus egyesség 
és a szabad evangélikus egyházak szövet
sége. Sikerült is neki« egy központi szer
vezetet a németországi szabad egyházak 
főbizottságában létesíteni. E négy szabad 
egyháznak ma 618 szervezeit gyülekezete van

V I T Á L I S  K Á R O L Y  keimemüfastö 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- ós szőrmeáruk festését és 
tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Qyásjesetben a ruhák soroakívül, 36 órán bellii elkészít
tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket

tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 14—20



2610 leánygyülekezettel, összesen 132.439 
tagot számlálnak és van 757 lelkészük. Ki 
tudnak mutatni 1793 vasárnapi iskolát
114.000 gyermekkel, 1562 diakonisszát és 
85 szeretet intézetet.

Svédország. Az augu íztusban Stock
holmban tartandó zsinat valóságos világ- 
konferenciának neveiheiö A földkerekség 
összes protestáns egyházainak képviselői 
jönnek itt csíze, szamszerint 600-an. Az 
1600 évvel ezelőtt Nicäaban tartott zsinattal 
szemben ez a zsinat nem fog hitkérdésekkel 
foglalkozni, hanem társadalmi és nemzet
közi kérdésekben akar a lelkiismeret sza
vának érvényt szerezni. Teljesen nemzetközi 
jellege lesz, a tárgyalások angol, német es 
francia nyelven folynak majd

Angolország. Egy ideig úgy látszott, 
hogy a hivatalos angol egyház nem fogja 
magát a stockholmi konferencián képvisel
teim. Most azonban ez az aggály is elosz
lott, mert hire jölt, hogy a Nitional Church 
Assembly, az angol hivatalos egyház leg- 
főbb szerve elfogadta a meghívást és a 
canterbury érseket megbízta, hogy a kép
viselőket megnevezze.

Franciaország. Jellemző eset adódott 
most EIszász-Lotharirigiaban A bergzaberni 
evangélikus lelkészt, mert francia katonák
nak nem akarta a templom kulcsát kiadni, 
mikor azt azért követeltek tőle, hogy a 
templomban üssék fel éjjeli szállásukat, 
négy napi fogságra itéiték.
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CSALÁDI  ÉR T E SÍ T Ő.
Eljegyzés. Titán József battyándi ta

nító eljegyezte Kumin Mariskát Kisszom- 
batról.

ÚJDONSÁGOK.

A papság becsm érléséért három havi 
fogházra ítéltek egy m unkásasszonyt.
Büchier Mómé Budapesten a szomszédok 
füienailatára becsmérlő szavakkal illette a 
papságot. Bűnügyi eljárás indul; meg elle
ne, melynek során azzal védekezett, hogy a 
lánya beiért egy római katolikus templomba, 
ahol végighallgatott egy prédikációt és 
hazajőve; keservesen panaszkodott, hogy 
a pap hilszonokiata mennyire izgató volt. 
Efölött való elkeseredésében használta az 
inkriminált kifejezéseket. A bünietó-törvény
szék Büchier Mórnet izgatás büntette címen 
egyévi börtönre ítélte el. A Ítélőtábla meg- 
semmisúette ezt az ítéletet es az asszony 
büntetésé! háromhavi fogházbüntetésre szál
lította le.

Kik ölték meg az orosz c á rt?  Szo- 
kolov herceg, aki már több ízben írt a hét 
évvel ezelőtt legyilkolt Miklós orosz cár 
megöleteséről, most egy könyvet adott ki. 
Ebben azt írja, hogy a cárt osztrák-magyar 
hadifoglyok gyilkolták le.

Rádió a Szent Péter-tem plom ban. 
A radio meghódította az egyhazat is, ameny- 
nyiben hevessel ezelőtt tartotta meg bevo
nulását a Szent Peter templomba is.

Új világrekord — éhezésben. Chica
góban az egyetem egyik tanara az éhezes 
térén új világrekordot áhított fel. Ez a ta
nár, akit Wüiam Guerzelnek hívnak, har
minc napon at semmiféle táplálékot sem 
vett magához. Koplalásának befejezése után 
észleteiröl beszámolt tanítványai előtt.

Leningradban 58 embert, köztük egye
temi tanárokat, továbbá Galicyn herceget 
minden birósági eljárás és bizonyíték nél
kül, ellenforradalom gyanúja miatt kivé
gezték.

Félkilós hagym afejek a makói hagy- 
matermésben. Az idei hagymatermés nagy
szerűnek Ígérkezik és az esős időjárás 
egyáltalán nem ártott a hagymának. Ököl- 
hagymafejek dagadnak ki a földből és a 
hagymaszüret az idén 50—60 dekás hagy
mafejeket fog teremni. Makó határában 
közel kétezer katasztrális hold van bevetve 
hagymával és a túiérés folytán valószínűleg 
olcsó lesz az idei hagyma, amelyet már 
most is vagonszámra vásárolnák a külföldi 
konzervgyárak.

Helyreigazítás. „Egy előkelő szegedi 
uriasszony noltteste szénné égett a rava
talon“ fővárosi lapok nyomán közölt hírrel 
kapcsolatban a legilletékesebb helyről vet
tük a következő helyreigazító sorokat: 
Felejthetenen drága nőin holtteste sértetlen 
maradt, csupán a haján történt egy kevés 
pörkölés es jobb kézén két ujján csekély 
sérülés. Ez az igazi tényállás. Szt. L. Gály 
Kálmán Máv. felügyelő.

Mi a nem esített vetőmag ? Olyan 
fajta velőm .ig, meiyet vagy kitenyésztés 
vagy keresztezés áltál állítanak elő. Miután 
pedig hosszú időn át kipróbálták jó saját
ságait (fagy és rozsdaauó, nem dói meg, 
erős szalma, jói termékenyült kalászok, 
dús maghozam stb ) a m. kir. Növényne- 
mesiiő Intézet államilag elismeri és törzs
könyvezi. Hivatalosan beigazolt tények sze
rint a nemesített vetőmagvak országos 
átlagban holdanként 200—300 tg -val több 
termést hoznak, mint a közönséges vető
magvak. Kizárólag ilyen nagyértékű eredeti 
nemesített búza, rozs és őszi árpa vető
magvakat hoz forgalomba a Vetomagérté- 
kesítő r. t. (Vezérigazgató: Székács Elemér), 
Budapest, V., Merle ucca 3.

Legjobb és legkedveltebb szépirodalmi 
lap „Az Uj Idők“. Szerkeszti Herczeg Fe
renc. Ára negyedévre: 80.000 korona.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 2o.ÜOO 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujsag. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

A NEMZET a legszebb magyar szép
irodalmi lap. Munkatársai a magyar iro
dalom legkiválóbb képviselői. Előfizetési 
ára egész évre 600 ezer, félévre 300 ezer, 
egy negyedévre 150 ezer korona. Kiadó- 
hivatala : Budapest, Vili. kér. Eszterhazy- 
ucca 4/a. szám. Köztisztviselők 20 száza
lék kedvezményben részesülnek!

-_____HARANGSZÖ.__________

/telelői! aierkeaztő é» kiadó: CZIÍOTT GÉZI 
tfaeatgoltkúd, taaronaegye. 

Szetkesatőtárs: NÉMETH KAliOI.Y. 
K6clr«(toJcat nőm adunk viaa*«.

A Szold-gazdaság faiskolája ajánlja 
gyümölcsfa onvanyait, vad- és magcseme
téit, 180—220 cm. magas törzsű aima út- 
sorfáit, gazdasági ős díszfáit, díszcserjéit, 
gyümölcstermő bjkrait stb. kiváló erősség
ben és fajtákban. Az előrelátható nagy 
keresletre tekintette! előjegyzések már most 
eszközöltetnek. Megkeresések a központi 
irodához Mezőlak (Veszprém megye) inté- 
zendök. 3—6

Ár- és fajtajegyzéket kívánatra küldünk.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A szentgotthárdi ev. missziói egyház 

az építendő gyülekezeti ház összes mun
kálataira versenytárgyalást hirdet. A terv
rajz és a feltételek a lelkészi hivatalban 
augusztus 23—29-ig naponkint délelőtt 8- 
tól 12 óráig betekinthetők.

Az építési vállalkozók ajánlataikat 1925. 
évi aug. 30 án déli 12 óráig kötelesek le
adni.

Szenfgotthárd, 1925. aug. 23.
Presbytérium.

1925. augusztus 23.

Egy elemi vagy polg. iskolai ág. h. ev. 
leánytanuló teljes ellátást kaphat Körmen
den iíj. Hacker János szállodás- és ven
déglősnél. 2—2

Intelligens gazdaasszonyt keresek, aki 
kiválóan tud főzni és háztartásomban a 
szakácsnői teendők ellátására is vállalkozik. 
Eddigi működéséről bizonyítványokat, igé
nyek közlesét kérem. Dr. Matolcsay Sán- 
dorné Kaposvár. (Ezidószerint szeptember 
1-ig címem: Fonyod-Bélatelep) 4—4

Elemi s polgári iskola közelében lakó 
özv. evang. papné vidéki leánykát teljes 
ellátásra magához venne. — Cím : özv. 
Horváth Béláné Budapest, VI, Szt. László 
u. 26. IV. 30. 4-«

Letelepedési helyet keres — mérsékelt 
számú növendékkel — a német, francia, 
angol nyelvek, elemi, polg. isk. tárgyak 
alapos tanítására szolid urinő. — Nyári 
elhelyezkedést is keres tanítás ellenében. 
Cím: Blázy Lajos ev. lelkész Kiskőrös, 
(Pest megye). 3—4

Egy protestáns 29 éves intelligens leány, 
aki varrni is jól tud, házvezetönek, vagy 
gyermekek mellé anyahelyettesnek is el
menne. Címe válaszbélyeg ellenében meg
tudható a kiadóban. 3—6

Egy földbirtokos család keres egy 
7 éves kisleánya és 5 éves kis fia 
mellé németül is beszélő neveiőnót. 
Cím a kiadóban. 4—4

W n C 7 0 n o n  középiskolába járó leány, 
IV U d lC y B II  vagy fiunövendek a jövő 
tanévben, úri családnál e llá tást kaphat. 

Cím a szerkesztőségben. s— 3

Özvegy, nyugdíjas, vagy iparos állandó 
lakást kaphat Balatonalmádin „ B o r o s -  
villában*. 4-6

Eladó egy jó állapotban levő
H a r m o n iu m ,
elsőrangú gyártmány (Macnibarg gyár) 

2-es manuális, 17 regiszterrel. 
Ugyancsak eladó kitűnő állapotban levő
P a t h é p h o n
(tölcsér nélküli Grammofon) művészi 
lemezekkel. Bővebbet: Dr. Vámos 
Arthurná, Pécs, Városházépület. 3 -5

Nyomatott Wsiiiacb Béla viiiamüzemfi könyvnyomdájában Szentgottbárdon.
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Szerkeiztó-MidóhlvAtal:
s z e n t q o t t h Ar d .

VaavAnnefcya.
A „HAKAS«S3!0“

elólizetésl ára : a harmadik 
negyedévre 18.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
batfeer-Ssfiretégl tagoknak 

10°/»-oa kedvezmény. 
Amerikába égési évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K.

A .Harangéit)* terjeazti- 
sére befolyt adományokba 1 
•aórványban lakó híveink

nek tngyenpéldányokat 
küldünk.

Az ős ellenség.
Lukács ev. 18.13. „A vám

szedő pedig mellét veri vala, 
m ondván: Isten légy irgal
mas nékem, bűnösnek 1“

Mellét verte . . mintha olt bent 
valami ellenség tanyázott volna, 
melyet büntetni, leverni akart. Mi
féle ellenség? A vámszedő bizo
nyosan nem tartozott az olyan 
emberek közé, akik túlságosan meg 
vannak elégedve a maguk jó szí
vével ; óh nem ! a vámszedő tudta, 
vallotta: itt belül, itt lakik az én 
bűnös szívem !.. . De az ellenség 
elől, amely ott belül támadott ellene, 
oda meneküit ahhoz, akit legjobb 
pártfogójának ismert: a mennyei 
Atyához! „Isten! légy irgalmas 
nékem bűnösnek“ . .  Ennyiből áll 
az imádsága, de ebben a rövid 
fohászban benne van a vámszedő 
egész vallása, óh igen, a keresz- 
tyénségnek üdvözítő vallása! En
nek a vallásnak három alaptétele 
v a n : Isten . . bűnös ember . . 
irgalom. . .  Az első kettő egy ki
békíthetetlen ellentét; feneketlen 
mélység tátong a Szent Isten és a 
bűnös ember között — de jön a 
harmadik: az irgalom, amely arany
hidat ver a szakadék fölé. Aki a 
vámszedő példáját követve, bűn
bánó és hívő szívvel igyekszik 
Isten felé, az rálép erre az arany
hidra, mely Istenhez átvezet; az 
megindul a „keskeny utón“, ame
lyen fellelhető az Isten előtt egye
dül érvényes igazság; a hívő s 
bűnbánó ember az igazi cél felé 
tart: bünbocsánattal — az örök 
hazába!

Aki szívében az ős ellenséget, 
Istenben meg a leghűségesebb párt
fogóját felismerte, akinél az élet 
vezérelve e z : az Isten szent — én 
pedig bűnös vagyok — de van

számomra kegyelem a Krisztus 
vére által, az az ember, bevégezve 
életét itt alant, megnyilatkozott ege
ket talál oda fenn!
„Tenálad keresek, szent Isten, segedelmet, 
Remélhet-e szívem bocsánatot, kegyelmet? 
Megvallom, előtted semmi érdemem nincs: 
Irgalmadból mégis rám kegyesen tekints. 
Te vagy erős váram, üdvösségem, minde

nem.
Bizodalmám, hitem egyedül benned vetem. 
A megtérő bűnöst örömmel fogadod, 
Kegyelmedet tőlem te meg nem tagadod.“

Ámen. 
N. M.

A stockholmi világ- 
kongresszus.

A stockholmi evangélikus székes- 
egyházban tartott ünnepi istentisz
telet után aug. 19-én nyitotta meg 
Gusztáv svéd király a királyi palo
tában hivatalosan a kér. egyházak 
világ-nagygyűlését a gyakorlati ke- 
resztyénség ügyében. Söderbloin dr. 
evangélikus érsek bevezető szavai 
után a király beszédet intézett az 
egybegyűltekhez és a legnagyobb 
örömmel üdvözölte Svédország fő
városában az ortodox és modern 
keresztyénség képviselőit. A nagy
gyűlés — mondotta a király — a 
mai idők égető kérdései közepeit 
a gyakorlati keresztyénség kérdésé
nek szerencsés megoldásának útját 
akarja megkeresni, amely a legjobb 
erők közös fáradozását teszi szük
ségessé. A világ-nagygyűlés pro- 
grammja az, hogy valódi keresz- 
tyénséget mutasson. A nagygyűlés
nek foglalkoznia kell ama társa
dalmi és nemzetközi problémákkal, 
amelyeket a különböző országok 
törvényhozásai és kormányai töb- 
bé-kevésbé hatástalanul iparkodnak 
megoldani mindaddig, amíg nem 
helyezkednek a jó keresztyéni aka

rat és a keresztyéni érzület alapjára 
és nem helyezik előbbre az önzés
nél és a haszonlesésnél a szeretetet 
és az igazságosságot. Az egyházak 
világ-nagygyűlésére vár a feladat, 
hogy a szeretet és az igazságosság 

‘szellemét a mostani nyugtalan idők
ben az eddiginél nagyobb mérték
ben juttassa uralomra.

A stockholmi világkongresszusról 
hasonló nyilatkozatot tett Söder- 
blom upsalai evangélikus érsek, ki 
nyilatkozatában többek között a 
következőket mondotta:

Ez a kongresszus hivatva van 
a keresztyén élet belső kérdéseit 
megvilágítani és helyes útra terelni. 
A belső keresztyén életnek éltető 
eleme pedig a szeretet. A szeretet 
van hívatva arra, hogy a világot 
meghódítsa. Ez a szeretet egyesít
heti az egész keresztyénséget. Nem 
kényszer egységesítésről van szó, 
hiszen a történetileg kifejlődött kü
lönbözőséget tisztelni kell, mert az, 
mivel kifejlődött, máris jele annak, 
hogy szükséges dolog; hanem a 
szeretet alapján való önkéntes egye
sülésről van szó, mely praktikus 
irányban érvényesülhet. Ezért en
nek a kongresszusnak igazi neve: 
The Universal Chistian Conference 
on Life and Work, ami magyarul 
az élet és munka egyetemes ke
resztyénség konferenciáját jelenti.

Gyermekmentés —
nemzetmentés.

Irta: Javornitzky Dezső.

Elismert tény, hogy minden be
tegség a kezdetnek kezdetén sike
resen gyógyítható. így vagyunk a 
gyermek, a fiatalkorú erkölcsi rom
lottságával is. A veszedelem elhárí
tása, a züllés megakadályozása, a

Nem tehetségen, akaraton múlik a Harangszó támogatása.
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bűnözés elejét vevéoe sokkal köiiy- 
nyebb, helyesebb, takarékosabb és 
célravezetőbb, mint a már bekövet
kezett, vagy talán már huzamosabb 
idő óta folytatott bűnözés utáni 
beavatkozás. Azt a gyermeket, 
kinél a züllés kétségtelen jelei 
mutatkoznak, egy megfelelő pre
ventív intézkedéssel, a megelőzés 
munkájával könnyen észretéríthet- 
jük, a helyes útra visszavezethet
jük, megmenthetjük. Óh mennyi és 
mennyi szerencsétlen gyermek nem 
került volna a bűn örvényébe, ha 
az a bizonyos mentőangyali kéz 
idejekorán kiragadta volna őket a 
piszkos, veszélyes hullámokból. . .

Segítség! Segítség!... sikoltanak 
a nyomorban szenvedők, a ron
gyokban fetrengők, az árvák, az 
éhezők, a szülők tudatlanságának, 
nemtörődömségének, könnyelműsé
gének áldozatai. Segítségért, olta
lomért esdekel, könyörög a sok-sok 
mosolyogni már nem tudó szem. 
Ezt követelik a bennünket néma 
szemrehányásokkal illető elfásult 
és megkérgesedett szívek.

A sikolyt meg kell hallanunk, 
a veszélyt észre kell vennünk. A 
könyörületesség palástját rá kell 
borítanunk a segítségre szorultakra 
és fel kell ráznunk tespedésükből, 
fel kell élesztenünk elaléltságukból 
a kétségbeesett, az elcsüggedt lel
keket, az elfásult, megkérgesedett 
szíveket.

Sok a könny, melyet le kell 
törülni, sok a seb, melyet be kell 
kötözni. Éppen ezért a mentőmun-

Látomás.*)
Mint őszi köd a sárguló levélre,
Viasz orcádra gyász-lárva borul,
S csukott szemekkel, mozdulatlanul 
Halotti maszkban vársz az ébredésre!. . .

Bánat-selyemből szőtt báb-kripta mélye 
Ölel — s te némán álmodol, Magyar!
De élni vágyói, — büszke fiatal 
Testet akarsz a régiért cserébe I . . .

Talán sorvasztó,- szörnyű lesz az álmod!? 
Ám sír sötétlő árnyain keresztül,
Mint égi jóslat hangja, messze csendül: 
Soká nem késhet nagy megújhodásod! . . .

S én látlak is már . . .  bűvös látomásom 
Elébem f e s t . . .  amint tavasztsóvárgön 
A gyász-lárváját szárnyadról lebontva,

. Csapongó, tarka, színes pille módra 
Lebegsz a fénylő, kéklő űrbe szállva,
Hogy átröppenj — az örök ifjúságba . . .

Vályi Nagy Géza.
*) Pályadljjal kitüntetve.

kálal általános, egyöntetű és közös 
küzdelmet kíván. S ebben a küz
delemben — közvetlenül és köz
vetve, tehetsége és képessége sze
rint — részt kell venni az ország 
minden egyes számottevő tényező
jének. Ez oly becsületbeli köteles
ség, melynek a megerősödésre 
szoruló édes hazánkkal szemben 
eleget kell tennünk. Szociális ér
zésekre, szociális tevékenységekre 
van szükség. Át kell éreznie, meg 
kell értenie mindenkinek, hogy csak 
testileg-lelkileg egészséges egyedek 
alkothatnak életerős nemzetet.

Nézni, látni, észrevenni s ott, 
ahol erre szükség van, megfelelő 
módon, tapintatosan közbelépni, 
beavatkozni, ezt kívánja a mentő- 
szolgálat, ezt követeli a nemzet 
érdeke. Erre pedig képesnek, hiva
tottnak, feljogosítottnak kell hogy 
érezze magát mindenki, mert egy 
társadalomnak a kúlturális foka, 
szívbeli műveltségének a színvonala 
mindig attól függ, hogy milyen 
arányban folyik a szeretet munkája 
határain belül.

Igen, a mentőakciónak minden
kor, mindenhol a szeretet nevében, 
a szeretet jegyében kell folynia. 
Annak a szeretetnek a hatása alatt, 
mely bölcsőnket ringatta és gyer
mekségünk ingatag lépteit támo
gatta. Annak a szeretetnek az erő
teljességével, melyről Pál apostol 
azt mondja: . . .  „És ha jövendőt 
tudnék mondani és minden titkokat 
és minden bölcseséget tudnék is 
és ha egész hitem volna is, úgy-

Fekete könyvecske.
Irta : I. M.

Ifjú házaspár lakik a szomszédunkban.
Kora reggel valahányszor kimegyek a 

kertünkbe, ott látom őket i s : egv pádon 
ülnek az orgona-bokruk alatt. Mindig egy 
kis fekete könyvet lapozgatnak. — Mindez 
olyan kedves képet nyújt a bólogató fe
nyőkkel és a harmattól csillogó rózsákkal 
együtt. A napsugár végigcsókolgatja az 
egész kertet, azután odatéved a lapozgató 
kezekre, vagy talán akarattal jár oda, hogy 
láthassam az összecsillanó szempárokat.. .  
Olyan megértők voltak most. Pedig nem 
régiben mintha azt vettem volna észre, 
hogy az asszony nem igen szereti hallgatni 
ura szavait ? 1

Nem szeretem zavarni mások nyugal
mát. Magam is elhúzódom, hogy teljesen 
olvasmányomnak és elmélkedésemnek él
hessek. Néma volt kö'ülöttem minden, ha 
könyvembe néztem. De amint felpillantot
tam, beszéli nekem az ezer meg ezer csil
logó harmatcsepp a virágok kelyhéből. 
Csak néha rebbent egy-egy madárka, meg 
az ifjú pár lágy harmóniáját hozta felém 
a szellő. És végül csak kellemes zsongás 
volt a környezetemben.

annyira, hogy a hegyeket elvűméin 
helyeikről, ha szeretet nincsen én 
bennem — semmi vagyok“.

Szeretetet kell éreznünk és sze- 
retetet kell éreztetnünk. De a csa
lódások elkerülése végett a men
tésnél az észnek is érvényre kell 
jutnia, mert a csodákat mívelő 
szeretet — ez a megközelítő, meg
indító és irányító hatalom — csak 
akkor válik egyszersmind hatásossá 
és átalakítóvá, ha azt a józan ész, 
az ok- és célszerűség, a megfontolt
ság, az előrelátás is támogatja.

Páris és London.
A Magyar Protestáns Diákszövet

ség kéthetes tanulmányutat rendezett 
a világ 2 legnagyobb városába: Pá 
risba és Londonba. A Harangszó 
kedves olvasóközönségét naplóm nyo
mán vázlatosan próbálom megismer 
tűni a látottak fény- és árnyoldalai
val egy evangélikus lelkész szemüve 
gén keresztül.

Július 17 én indultunk a Keleti 
pályaudvarról a Máv. III. osztályú 
Pullmann kocsiján, amely egészen 
Páriáig röpített bennünket. Ausztriai 
útunk telve volt természeti szépségek
kel Különösen a S dzburg és a sweizi 
határ közt terjedő szakasz, ahol vo 
natunk hegyoldalakon nyargalt, pata
kok futottak utánna s lenn a több 
száz méteres völgyben csinos kis 
házak fehérlettek felénk. Szembe ve 
lünk pár ezer méteres hófödte hegy
csúcsok. Megállapítottuk, hogy Ausz-

Mostanában az a kérdés foglalkoztat, 
hogy miképen lehetne csaladokban benső
ségesebb viszonyt ébreszteni. Necsak a 
vérrotoiság fűzze össze a családtagokat. 
Van valami közös lélek, ami ott lebeg a 
csa’ádok fe ett, ame y összetartja azokat; 
de mindez nem elég ahhoz, hogy igazán 
keresztyéni békességet eremtsen. A civa- 
kodis szelleme ott üti fel fejét, ahol nem 
tudják, vagy nem akarják megérteni mások 
nézetét is, ahol az önzés járja. Mindenki 
a maga véleményét tartja leghelyesebbnek. 
Van rá es*t, hogy felismeri nézete, vagy 
cse’ekedete he'ytelenségét és mégsem en
ged, csak azért, hogy fölényét mutathassa. 
Nagyon aprólékos dolgokra vonatkozó 
észrevételek, de tudom, hogy nem krisztu
siak az ilyen cselekedetek és nemcsak jó 
eredményre nem vezetnek, hanem sokszor 
szomorú családi jelenetekre adnak alkal
mat. — Az I. korinthusi levél 13 fejezetét 
kerestem elő és annak magyarázatához 
gyűjtöttem gondolataimat, prédikációm mag- 
vát írtam magam elé. — Folyton mélyebbre 
Íródtak ieikembe azok a szentigék. Minden 
gondolatommal azokban a sorokban éltem. 
Nem láttam meg az enyelgő fecskéket a 
táviró dróton, a virágok sem beszéltek most 
nekem. A csengő cimbalomra, a pengő 
ércre, a hegyrengető hitre gondoltam és
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tria oly szép, mint egy rendezett 
angol kert. Hasonlóan gyönyörű utunk 
volt Schweizben Ziirichig a zürichi 
tó mentén, de már Baselnél ellapo
sodik a vidék és Párisig olyan a 
föld. mintha az Alföldön járnánk. 08 
órás út után megérkeztünk »a dalok 
varosába«. Diákszállóban laktunk a 
Szajna balpartján elterülő regények
ből jól ismert Quartier Latin ben, 
amely a legolcsóbb diáknegyed. Nem 
kívánok itt szólani a szállodák furcsa 
Ságéiról, a 2 személyre szóló egy 
ágy kényelmetlenségéről, a tisztaság 
hiányáról, nem beszélek a francia 
konyhaművészet félig sült húsairól, 
az őrök halról, a szüntelen olajba 
sült burgonyáról, a rosszízű vízről 
és sörről, melyeket becsületes magyar 
gyomor nem bír el, inkább felsoro
lom azokat a látnivalókat, amelyek 
igazi gyönyörködést nyújtanak a szem
lélő számára. Mindenekelőtt megem
lítem Versaillest, amely kis város 18 
kilométerre fekszik Páristól. Itt van 
a híres királyi kastély, amelyet állító
lag 30 ezer ember épített 8 ezer ló 
4 éven át hordta a földet a fellöltés- 
hez. A mögötte elterülő óriási park 
660 hektár. Az épületet.XIV Lajos 
emeltette a XVII. század közepén s 
ó lakott itt legszívesebben. 1 871 ben 
a németek itt ütötték föl főhadiszál- 
lásukat, a nagy tükörteremben kiál
tották ki az egységes nemet császár 
ságot s itt Íratták alá a franciákkal 
a békeszerződést. A franciák viszon
zásul 1919-ben ebben a teremben 
alázták meg a német birodalmat 

Mintegy 20 szebbnél szebb termen

Mi a világ?
Terebélyes Fa e uilág,
R ajt’, az ember egy-egy Isis á g ; 
K gyik  balra, m ásik  jebbra 
l'Isik rajba,
A m in t a sers'ép p en  hozza.

A  gazdag a tetején,
A lu l pedig a sok sz e g é n y ;
K gyik fentebb, m ásik lentebb,
D e mindnyájan  
M égis kezes ten erednek.

E s  ha nincs is e cilágen  
Y irág, gyüm ölcs minden ágén,
R ezes, a fa zöld ruhája 
M in t a remény 
§  a ragyogó nap sugára.

§  am ely ágrul aztán lehull 
Rem ény lembja ha elsárgul:
Deroad, szárad . . . m ígnem cégre 
Ipalál-székre
T erik  a galy . . . s aztán cége.

PUSZTAI JÓZSEF.

mentünk át, melyek királyok és ki
rálynők lakó- és hálószobái, fogadó
termei voltak. A kertben sok kerek 
halastó mesterséges szökőkutakkal. 
Ugyaitf van Trianon is, egy kisebb- 
szerű kastély. Itt található az a szo
morú szoba, ahol a magyar békét 
kényszerültünk aláírni.

szeretetet is éreztem szívemben. A szent 
sorok szelleme átszállt rám is Kellett ez, 
hogy necsak üres szavakként, hanem mint 
jó mag, mint szent meggyőződés peregjen 
majd alá a hívőkre prédikációm . . .

— Csirrrrr . . .  Prrrr . . .
Madárrikoltásra, nagy zajra rezzentem 

fe l. . .  Egész sereg fecske csapódott a kert 
fölé. Nagy ívekben suhantak el a fák felett. 
Mind egy irányban. Azután ismét vissza. 
Nem tudtam hamarjában kivenni, mi tör
ténhetett mi zaklathatta fel így ezeket a 
békés madarakat. A  zsivaj folyvást nagyob
bodott. Néha valami szokatlan vijjogást is 
leheteti hallani. Mint a nyíl, úgy repült a 
sok fecske. Most láttam meg, egy nagy 
madár is cikkázott közöttük. — A gyalá
zatos! Egy kis fecskét tartott c őrében. 
Sebesen, ügyesen szelte a levegőt. A sok 
fecske utána I Fel felsírtak Most már sírás
nak hallottam hangjukat Micsoda küzde
lem volt!

Egy pillanat alatt n?gy csend lett. Milyen 
furcsa. Eltűntek a madarak. Nagy némaság 
ült minden levélen. Én csak néztem ma
gam elé.

Majd bús csicsergést hallottam. Olyan 
melódikus volt. Úgy sírt. A gyászoló ma
dárka volt az. Ott zokogott a dróton. For
gatta kis fejecskéjét.

Szemem a szomszéd kertbe tévedt. Az 
ifjú pár felállt és csak nézték búsan a 
szomorú fecskét. Az meg érezte, hogy 
sajnálják: csak dúdolta tovább gyászdalat, 
aztán még hívta is a párját. — Szegény 
kis jószág, hiába hívod, nem fog az többet 
enyelegni veled.

De talán még jobban busult a fiatal 
asszony ott az ura karján . . .  Nagyon ne
hezen tudott férje unszolására is távozni 
— Máskor alig várta, hogy mehessen: 
„Jaj, nem leszek kész a dolgommal.“ — 
Ezt hajtogatta. Most azonban sóhajtva 
ment et.

— Ugye még látjuk egymást, kis ma
dár?  Én majd vigasztallak. — — — —

Nagyon érdekelt akkor már az ifjú pár. 
Nem csoda. Minden reggel ott látom őket. 
És a kis könyv sohasem hiányzik kezükből. 
Suttogásukat nem hallom tisztán. Mindig 
csak tizenöt—húsz percig vannak ott a 
pádon, aztán sietnek a dolguk után. — Az 
asszonvt sokszor látom az udvaron forgo
lódni. Szorgalmasan sürög-forog kipirult 
arccal. A lombok között és az alacsony 
kerítésen át jól látszik az udvar. Mindig 
csinos, rendes.

A múltkor erős hangok ütötték meg a

A másik híres királyi kastély Fon- 
tainebleauban van, Páristól 60 kiló
méternyire. Főleg I. Napóleon szere
tett itt tartózkodni. Ez a palota még 
több s még díszesebb termekkel ren
delkezik. Mögötte erdő, amely igen 
szépen rendezett. Az udvaron játszó
dott le az a hires jelenet, amikor 
Napoleon Elbára menet könnyezve 
búcsúzott el tábornokaitól.

Egy délután 25 személyes autó
buszra ülve végig szaladtunk a vá
roson, miközben láttuk a nevezete
sebb épületeket: a Notre Dame temp
lomot, a Saint Sulpice templomot a 
Montmartre domb tetején, az Operát, 
a diadalíveket, a névtelen katona sír
ját. Hosszabb időt töltöttünk a világ
hírű Lowre Múzeumban. Itt megszem
léltük a törött karú Milei Venus cso
daszép szobrát és a sokatemlegetett 
Lionardo képét: a Monna Lisa-t. A 
sok szép szobor és festmény leírására 
nincs elég tér, ezért hát elhagyom.

2 2-én, szerdán délelőtt 11 órakor 
elmentünk a Rue Saint Honoré 145. 
szám alatt lévő francia református 
templomba magyar istentiszteletet 
hallgatni. A templom tornyán kereszt 
van. Kívül a falon a.jól ismert szálló 
ige kérkedik : szabadság, egyenlőség, 
testvériség. A templom belül dísze
sebb mint a magyar ref. templomok. 
A lelkész ruhája csukott Luther ka
bát, de a miénkénél díszesebb. Szinok 
Zoltán pesterzsébeti ref. lelkész be
szélt az összeverődött magyar diák
ságnak Qalata 5 .13. alapján arról, 
hogy Páristól tanuljuk el a jót és a 
szépet, a magas kultúrát és a művé-

fülemet. Figyelmes lettem rá. Ha nem akar
tam, akkor is hallottam volna.

— Megmondtam, fiam, hogy ne öntsetek 
mindenfélét a kiöntőbe, aztan fizethetem 
megint a szerelőt, ha eldugul. — Ingerült 
lett erre az asszonyka:

— Hát mond meg, hova öntsük! Kü
lönben is majd kiszedjük, ami fennakad.

— És ami nem akad fenn, azzal mi 
lesz. — A féifi nyugodt volt.

— Lesz, ami lesz, engem ne taníts!
Sajnáltam, hogy ilyesminek lettem tanúja,

mert még keservesebb helyzet fejlődött ki. 
Migamban mindig nagyon ideális életet 
rajzoltam az ifjú párnak.

Nagyon tüzes volt már az asszony, 
mikor a férfi bekiáltott a konyhába:

— Mari, ezentúl minden vizet, de min
dent, ami kikerül a konyháról, a kiöntöbe 
öntsék. — És otthagyta a feleségét, de 
előbb megcsókolta . . .

Erre aztán már nem tudtam csak egy
szerűen megfordulni, hanem még jobban 
figyeltem a kerítésen át.

Az asszony letette a kezében levő seprüt 
és a fenyőfák felé ment, most már nem 
dacos homlokkal. Ott égett az arcán az ura 
csókja . .  . Egy könnycsepp csordult ki a 
szeméből. Letörülte, azutan hirtelen meg-
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szetet, ámde a rosszat, a vallástalan- 
ságot hagyjuk itt nekik. Johann Vienot 
theolőgiai professzor engedte át a 
templom használatát, ugyanő mon
dotta a tisztelgő küldöttségnek : Önök 
az élő diplomaták. Csak járjanak is 
ki hozzánk minél többen, önök meg
változtathatják Magyarország térképét.

(Folyt, köv.)
Tátrai Károly.

Norvégiába nem engedik be 
a jezsuitákat. A svájci katolikus 
távirati ügynökség oslói jelentése 
szerint a storting tárgyalta azt a 
javaslatot, amely megengedi a jézus- 
társaságnak Norvégiában való műkö
dését. Minthogy a szavazásnál a ja
vaslat nem nyerte el a szükséges 
kétharmad többséget, a jezsuiták to 
vábbra sem telepedhetnek le Norvé 
giában.

K O R K É P E K .

K a rco la to k  a hétről.
Az „American Lutheran Survey“ 

című havi folyóirat feltűnést keltő 
cikket hoz arról a nagyfokú tájéko
zatlanságról, mely még a müveitek 
körében is észlelhető, ha hitbeli is
mereteik iránt érdeklődünk. Dr. Cris- 
man, a Normal-College tanára 1800 
egyetemi hallgatót vizsgált meg azon 
célból, hogy megállapítsa, mi maradt 
meg a középiskolai vallásoktatásból?' 
A „vizsga“ eredménye a következő 
volt: a hallgatók 16 százaléka nem 
tudta, hol született Jézus’? 60 száza
léka nem tudta, hogy Péter, Jakab 
és János Jézus bizalmas köréhez tar
toztak. 70 százaléka nem tudta, hogy 
mi is az a „hegyibeszéd“? 60 száza-

fordult és bement a férje után . . .  — —

Attól a csóktól fogva mindig jobban 
figyel az ura szavára, minden reggel ott a 
pádon az orgonabokor alatt. Ettől az esettől 
fogva soha le nem venné az uráról a sze
mét, reggelenként, ott a fekete könyvecske 
mellett. .  . Mintha valami üdítő szer cse
pegne az ajkáról . . .  — — — — — —

Az nap reggel, amikor prédikálnom kel
lett, ismét kinn ültem a kertünkben. O yan 
ünnepies volt minden. A fák, a virágok 
mintha mind érezték volna, hogy vasárnap 
van. — A madarak is boldogan csicsereg
tek. A dróton ott ült megint két fecske. 
— Estembe jutott a néhány nappal azelőtti 
fecske-temetés. Milyen más kép volt ez!

Elhúzódtam, mert a fenyők között meg
jelent az ifjú pár. Egymásba karoltak, mo
solyogtak együtt a virágokkal. — A padra 
ültek, olvastak, suttogtak megint. — Majd 
megszólalt hangosan az asszony:

— Nézd, úgy látom, az a fecske, ame-

léka nem tudta, hogy mit tanít Jézus 
a felebaráti szeretetről. 12 százaléka 
nem tudta, hogyan hangzik a Mi
atyánk első kérése. 35 százaléka nem 
tudta, hogy János Mennyei Jelenései 
a Biblia utolsó könyve. 40 százaléka 
azt hitte, hogy „Szent Pál“ a Biblia 
egyik könyvének a címe. 25 százaléka 
azt hitte, hogy Pilátus irta a Bibliát 
(!). 25 százaléka Jákobot összetévesz
tette Jabbok folyóval. 45 százaléka 
Galilaeát egy folyónévnek tartotta. 7 
százaléka Agrippát, 3 százaléka Hé- 
rodest, 6 százaléka Ka ja  fást apostol
nak tartotta. 30 százaléka Judást ki
rálynak tette meg. Akadt olyan is, 
aki Márkot tartotta királynak (6 szá
zalék), sőt Pétert is (12 százalék), 
9 százalék Pétert zsidó pappá léptette 
elő. Samária tartomány nevét 9 szá
zalék személynévnek tartotta. Márthá- 
ról 6 százalék úgy vélekedett, hogy 
ez a biblia egyik könyvének a neve. 
9 százalék az „ámen“ szócskát a 
tetszésnyilvánítás szavának tartotta. 
30 százalék Gecsemánét Egyiptom 
térképén kereste.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

A mi mindennapi kenyerünket add meg 
nékünk m a t

Aug. 24 , Add meg ! 127. zsoltár 1— 2 
Amikor az Úr imáját imádkozom, hogyan 
ejtem ki ajkamon ezt a két szót: „Add 
meg !“ Katonásan pattog-e, mint ahoay az 
Ur rendelkezik a szolgájával, vagy követe
lődzőén, mint ahogy a hitelező beszél adó
sával ? Mert ez a két szó a tehetetlen em
ber könyörgése a mindenható Istenhez. 
Elismerése ann’k, hoyy a mi életünk fenn
tartása teljesen Is'entől függ s minden ke
nyérkereső munkánk eredménye az 0  ke
zében van Imádkozom érte Hozzá ?

Aug. 24 Meg is adja! Máté 7 .7 —u. 
Az Úr maga adja ajkunkra a Miatyánkban 
e szavakat! „Add meg“. E szavak tehát

lyik múltkor úgy siratta a párját. — Oda
mutatott a dróton enyelgő rmdárkákra. 
Azután egészen az urához húzódott, mintha 
azt súgta volna neki:

— Ugye, mi nem hagyjuk el egymást! 
Hogyan feledkezett meg az a csúnya madár 
a párjáról. — Aztán tényleg beszélt:

— Imre, minket ezek a sorok nem en
gednek elválni egymástól — és kezébe vette 
a fekete könyvecskét. — Innen tanultalak 
meg mégjobban szeretni- — M eg. . .

Rózsat tűzött a keblébe és odafordult 
az urához:

— Meg azóta hiszek neked, hogy meg- 
muta'tad újra, mennyire szeretsz. Azzal a 
csókkal, megbocsátással megmutattad, hogy 
nemcsak beszélni tudsz. Én aki or rossz 
voltam és te olyan jó voltál. Ugye a bib
liából tanultad te azt? Éppen ma olvas uk: 
„a szeretet hosszúlűrő“. — Mond, Imre, 
ugye igazam van?

A féifi megcsókolta feleségét és meg
fogta a kezét:

— Menjünk templombal

nemcsak azt jelentik, hogy mi testi életünk 
fenntartásában az Istenre vagyunk utalva, 
hanem azt is, hogv mi igénybe vehetjük az 
Isten segítségét, hiszen Ő maga biztat a 
kérésre. Mind :n hétköznapi dolgomat bíz
vást vihetem imáimban Isten elé. Az atyát 
gyermekének mirden ügye érdekli.

Aug. 26 A kenyeret. I. Timotheus 6 . <; s. 
I3ten biztatása nem jogosít fel arra, hogy 
selyemharisnyát, sörmebuudát, gyöngy- 
nvakéket, szóval fényűzést dolgokat kérjünk 
tőle C-ak kenyeret, tehát a né külözhetet- 
íenül szükségeset! Isten gyermekei nem 
lehetnek nagyigény űek. Aki nagy igényű és 
elégedetlen, annak még hiányos a bűntudata. 
Meg keli elégednem azzal, amim van.

Aug 37 A mi kenyerünket. II Thessa- 
lonika 3 .6 — 12 Az imádkozás nem jelenti 
azt, hogy amiért imádkozunk, azért nem 
kell dolgoznunk, hanem csak várni kel! a 
meghallgatásra. Az imád ág nem a lusta
ság párnája. Amelyik imádságnak nincs 
saját erőnket nevelő visszaható ereje, az 
nem igazi imádság Úgy kell imádkozni, 
mintha minden Istentől függne s úgy kell 
dolgozni, mintha minden tőlünk függne. A 
mindennapi kenyérért is dolgozni kell. Pál 
is mily kényes arra, hogy ne éljen senki
nek a nyakán, hanem a maga becsülettel 
megszerzett kenyerét egye. Az a kenyér, 
amit eszünk, legyen a mi kenyerünk!

Aug. 28. M i . . . nekünk! Példabeszédek 
22.9 Nem így tanít Jézus imádkozni: „Az 
én kenyereimet add meg nekem“, hanem 
így: „A mi kenyerünket add meg nekünk“. 
Az ember társadalomban éi, amelyből nem 
tudja magát kiszakítani s amelyből Isten 
sem emelt ki. Nem porciózza ki mindenki 
számára külön a kenyeret, hanem igen 
sokszor egész csoport emberét egy ember 
kezébe teszi le. Jaj annak, aki mindazt 
magáénak hiszi, amit Isten ad neki! De 
egymásra van utalva az ember még azért 
is, mert nem lehet közömbös reám nézve 
az, hogy van-e másnak kenyere, hisz min
den á dás a köznek is áldás s minden csa
pás a köznek is csapás. No meg talán illik 
is, hogy gondoljunk imádságainkban test- 
v: reinkre!

Aug. 29. Mindennapit. . .  ma! II. Móze3 
16.4. Az emberek rettegnek a bizonytalan
ságtól s hosszabb időre szeretnék biztosí
tani az életszükség.eteket Istennek nagy 
bölcsessége az, hogy csak apránkint, na
ponkint adogatja ki. Jó minekünk tudni 
azt, hogy függünk Istentől I Azonkívül pedig 
nagy öröm forrása is még az Isten napon
ként megújúió adakozó kegyelme. Mennyi
vel szegényebb lenne örömben életünk, ha 
egyszerre adná ki Isten az egész életre 
valót! Mit aggodalmaskod mi hát a holnap 
felöl?

Aug. 30. Mi a hála érte ? János 13 . is 
Ne törjünk hamar paicat Júdas felett. Mi 
is az ö bűne? Anyagi jooblétért elárulta 
az Urat, aki pedig őt minden szükségessel 
ellátta. Ha tehat én anyagi előnyökért en
gedek a keresztyénségembői, teljes joggal 
illet az Úr engem is a Júdás felett mon
dott keserű panasszal. Túróciy Zoltán.

Janszky István muszÖYÖ
Csorna. 9—12

Ajánlja saját készítésű damasztáruit, ú. m.: 
abrosz, szalvéta, törülközőkendőit, da- 
maszt-grádlit. Azonkívül len- és kender
vásznait kizárólag jó m inőségben--------
---------  Alapittatott 1892-ben. ---------
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Harangayatás Kissomlyón.
Feledhetetlen szép ünnepre virradt aug.

20-án a kissornlyói gyülekezet. Ekkor avaba 
lel s adta át rendeltetésének 591 kg-os új 
harangját az egyházmegye esperese, Varga 
Gyula.

A szépen feldíszített, ü ineplő közönség
gel zsúfolásig megtelt templomba fchérru- 
hás lányok sorfala közölt vonult be Varga 
Gyula esperes: dukai Takách Ferenc ety- 
házközségi felügyelő, Nagy István zalaist- 
vándi, Nagy Miklós bobai és Tompa Mi
hály helyi lelkész kísérete mellett. Közének 
után alkalmi imáf és oltári igét olvasott: 
Nagy István zalaistvándi lelkész; a harang
avatási ének elhangzása után pedig Varga 
Gyula, az egyházmegye ve’erán esperese 
lépett az oltár elé és a megindultságtól 
sokszor remegő, sőt elcsukló hangon, nem 
egy szemben könnyet fakasztva avatta fel 
a gyülekezet ú j  harangját, lelkesítve, buz
dítva a híveket arra, hogy a i új harang 
hívogató szavára minél számosabban sere- 
geljenek Isten házába, Isten nevének dicsőí
tése s lelkűk üdvének munkálása végett 1

A harangavató beszéd elhangzása után 
megszólalt az új harang; szépenszóló, 
mélabús hangja szívekbe markolt s nem 
egy szemben csillantak meg a könnyek; 
de ezek nem a fájdalomn k, hanem az 
örömnek könnvei voFak, azért, hogy újra 
visszatért az 1916-ban elrekvirált régi nagv- 
harang. Alig hangzott el az új harangnak 
mélabús csengése, felcsendült a gyülekezeti 
énekkar Mórocz S. tanító által négyszélamra 
betanított éneke, melyben a 10. számú ének 
első és utolsó versének eléneklésével zen
gettek dicséretet Istennek; majd Nagy 
Miklós bobai leik., a Harangszó beimunkz- 
társa lépett a szószékre hirdetni az igét s 
a tőle megszokott ékesszólással tolmácsolni 
a hívek előtt az új harang izenetét

Esperesi áldás és offertórium fejezte 
be az ünnepi istentiszteletet mely 739 ezer 
K-át eredményezett. Az offertórium felét a 
gyülekezeti vezetőség átadta az esperesnek 
az egyházmegyei belmissziói egyesület ja
vára, másik felét pedig visszatartotta a 
gyülekezeti elesett hősök emléktáblája ja
vára.

Az isteni tisztelet után ünnepi közgyű
lést tartott a gyülekezet, melyen a felügyelő 
ünnepi szavai után a helyi lelkész ismer
tette részletesen a harang beszerzésének 
történetét, amely történet megörökítés vé
gett szószerint felvétetik a gyülekezet jegy
zőkönyvébe. Az adakozók névsorának fel
olvasása és felügyelő zárószavai után a 
világháborúban elesett hősök tiszteletére 
huzattak meg a gyülekezet harangjai s ezek 
hangjai mellett oszlott szét a nagyszámú 
ünneplő közönség; a hivatalos vendégek 
és a gyülekezet tanítói kara pedig a lelkész
lakra vonult, ahol a lelkész és felügyelő 
közösen vitték a házigazda szerepet és a 
háziasszony előrelátó gondossága folytán 
testi eledellel is bőségesen elláttak a ked
ves vendégeket.

Dicséri a hívek buzgóságát és áldozat- 
készségét, hogy a közel 50 millió koronába 
kerülő harang árából semmit sem kellett 
kivelni; a megrendelés alkalmával esedékes 
első résziét a vezetők bölcs előrelátása 
folytán már akkor együtt volt, a többit pe
dig egy bet leforgása alatt közadakozásból, 
búzában, adták össze a hívek — anya- és 
filiabeliek egyaránt — és nem is csak any- 
nyit, amennyi a harang árához kellett, ha

nem körülbelül mégegyszer annyit, úgy 
hogy a megmaradó összeg a már rég ter
vezett hősök emléktáblája beszerzésére is 
elegendő lesz.

Töm eges kitérés a róni. kato
likus egyházból. Marmaggi ügy 
miatt a Ceské Slovo jelentése szerint 
az elmúlt napokban a prágai város 
házán 1500 Ziskovban 3000. Wein
bergeben 2000, a vidéken pedig 1600 
lépett ki a katolikus egyházból. A 
Otmymed pincé'Szerv8zet pedig egyik 
ülésén kimondotta, hogy testületi eg 
kilép a katolikus egyházból, hogy úgy 
válaszol a Vatikán sértésére M-saryk- 
kal és a cseh i éppel szemben.

Az eklézsia humorá
ból.

Egyik kis hollandi faluban nem
régiben meghalt egy derék özvegy
asszony, akinek életében semmi más 
hibája nem volt, minthogy tűrhetetle
nül sokat szokott beszélni. Nem lehet 
csodálkozni azon, hogy még saját 
temetése alkalmával is szükségét érezte 
annak, hogy a halotti búcsúztatóját 
is maga tartsa meg. Ezt pedig olyan 
formában gondolta el, hogy mikor 
halálát közeledni érezte, elhivatta a 
papot és átadta neki a halottas bú
csúztatót és megkérte, hogy ha majd 
meghal, koporsója fölött olvassa fel 
a pap a búcsúztatót. Persze a család
tagoknak fogalmuk sem volt erről, 
és ezért * épzelhető a csodálkozás, 
mikor a lelkész befejezve a temetési 
szertartást, körültekint a jelenlevőkön 
és így szól: „Most pedig végezetül 
arra kér benneteket az elhunyt, hogy 
hallgassátok meg még egyszer utol
jára a szavait. “ Ezzel aztán elővett 
egy nagy ív papirost és elkezdte ol
vasni arról az elhunyt utolsó kíván
ságait és rendelkezéseit. A váratlan 
esemény hatása alatt az egyik jelen
levő oldalba bökte a szomszédját és 
a fülébe súgta: Látja ez az asszony 
még a sírjában sem tud hallgatni.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i életből.
Nyelőcső dugulása. Az állatok

nál rendesen egy kisebb répa, vagy 
burgonya akad meg a nyelőcsőben, 
miért az állat semmit, még vizet sem 
tud lenyelni. Ez esetben öntsünk 
bőven olajat a néha fulladozó beteg 
szájába; azután simogassuk meg,

A növényeknek legfon
tosabb a nitrogén, leg- 
s: iikségesebb a nitro
gént pólóim! Azoform 
a természetes nitro- 
génvetöm agtrágya 

gabonát, növényt dú
san, egészségesen fej
leszti. jelentékenyen 
növeli a terméshoza
mot Egv kát. holdra 
K 100.000. A termés- 

— hozam a befektetett 
KAT.HOLü összeget megsokszo- 

100,000 Kor. rozza. Az ország min
den részéről elismerő levelek. Őszi ve
tésre : búza, rozs, árpa, repce, őszi 
borsó, őszi bükkönyre megrendeléseket 
felvesz és di,talan ismertetőt küd  a 
Mrgyarországi Azoform Ríszvénytársa- 
ság Vasvármegyt i vezérképviselete: 
L a s z c z i k  G y u l a  n;ug. m. kir. 
állategészségügyi főfelügyelő, Szombat

hely. Széli Kálmán u. 25. 1— 3

gyengén nyomogatva a nyelőcső táján 
a nyak alsó részét, mikor is legtöbb 
szőr kitapogathatjuk a helyet, ahol a 
falat megakadt Mindenesetre küldjünk 
állatorvosért. Ha ez egyáltalában 
nem, vagy csak későre jöhetne, ve
gyünk egy hüvelykujayi nádvesszőt, 
gömbölyítsük simára az egyik végét, 
olajozzuk jól be az egészet és vezes
sük be óvatosan a kipeckelt szájon 
át a nyelőcsőbe és igyekezzünk a 
falatot helyéből kimozdítani. Ha ez 
nem sikerülne, legfeljebb operációtól 
remélhetünk eredményt.

Nyelvgyulladás. Mindenekelőtt 
győződjünk meg, nem ment e szálka 
az állat nyelvébe, nem sebesítették e 
meg az éles zápfogak, vagy nincs-e 
máskép megsértve a nyelv. A szálkát 
óvatosan ki kell huznunk, az éles 
fogakat ráspollyal vigyázattal le kell 
reszelni, ezután a netáni sebekre 
vasgáiicport kell hinteni. Azonkívül 
fecskendezzük ki naponta többször 
tiszta vízzel az állat száját és adjunk 
neki könnyen rágható, nyelhető ta
karmányt

H E T I  K R Ó N I K A .

A kormányzó Szent István napján 
avatta fel ünnepi keretek között a Ludovika 
Akadémia végzett növendékeit tisztekké, 
akikhez szívhez szóló beszédet intézett. — 
Három minisztert, úgymint Vass Józsefet, 
Klebeisberget és Budot az 1. osztályú ér- 
demkereszttel tüntetett ki a kormányzó. — 
A tábla szabadon bocsátotta Bmiczky 
Ödönt. — A rendőrség elfogta a milliomos 
pénzhamisító társaság mind a három tag
ját. — A bankjegyforgalom 24 milliárddal 
csökkent.
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Bécsben a cionista kongresszus alkal
mából nagy tüntetések és zavargások voltak.

A horvát millenáris ünnepség a'kalmá- 
val Sándor szerb király Radics kíséretében 
megjelent Zágrábban.

Csehországban ez évben befejezik a 
földreformot.

Romániában két hatalmas petroleum- 
forrás kigyulladt.

Olaszország volt miniszterelnöke, Nitli 
„Európa tragédiája“ címmel egy új könyvet 
adott ki, amelyben írja : Egyetlen néppel 
sem bántak el gonoszabbu , mint a ma
gyarral

Az orosz-oláh határon a legutóbb véres 
géofegyverharc volt. 8 sebesült orosz katona 
a Dnyeszterbe fulladt.

A német katholikus nagyg>ü!ést ezidén 
Stuhgartban tariották.

Párisban a kommunisták merényletet 
követtek el a bolgár szobranje ellen.

A spanyol király ellen is merényletet 
követtek el. A merénylet kísérletet azonban 
cáfolja a spanyol nagykövetség.

Anglia ultimátumszerű jegyzéket intézett 
Kínához.

Amerikában borzalmas vasu'i szeren
csétlenség volt, eddig 15 halottal és 75 
súlyos sebesülttel.

H A R A N G S Z Ó .

Szenth. u. 12. vasárnapon.
E v . M á rk  7. 31—37.

„Effata, azaz nyilatkozzál meg.“ Egy 
feljajdulás napjainkban az Üdvözítő 
ajkáról az evangélikus anyaszentegyház 
siket-néma gyermekeihez. A mi siket
némaságunk készteti az Urat erre a feljaj- 
dulásra. Vajha megnyilatkoznának a mi 
füleink is és nyelvünk kötelékei feloldódná
nak erre a feljajdulásra, hogy szívünk-szánk 
újból megtelnének Istent dicsőítő hyműú
szókkal.

Az igazságügyi m iniszter szarvasi
felügyelő. A szarvasi egyházközség aug
16-án tartott gyűlésén egyhangúlag dr. 
Pesíhy Pál m. kir. igazságügyi minisztert 
választotta meg egyházközségi fe'ügyelöül.

Egyetemes gyámintézeti közgyűlés. 
A magyarhoni e. e. e. gyámintézet folyó 
évi rendes közgyűlését báró Fehitsch Bert- 
hold és Ziermann Lajos elnöklete alatt 
Kőszegen tartja.

Rátz László tiszteletbeli igazgató 
nyugalomban. A budapesti főgimnázium 
kiváló tanára, az iskolának volt igazgatója 
és tiszteletbeli igazga'ója, Rá'z László, a 
magyar tanárságnak egyik dísze, 35 évi 
lelkiismeretes tanári működés u ’án jól meg
érdemelt nyugalomba vonult. Rátz László 
tiszteletbeli igazgató és tanár a budapesti 
evangélikus főgimnáziumban a mennyiség- 
tant tanította. Mint kiváló maihematikus a 
mathematikai lanítás fejlesztése és előbbre- 
vitele érdekében szép munkásságot fejtett 
ki. A budapesii főgimnázium jó hírnevének 
fejlesz ésében is oroszlánrész Rátz Lászlót 
illeti meg. A népszerű és kiváló evangélikus 
pedagógust nyugalomba vonulása alkalmá
ból a legmelegebb jókívánsággal köszöntjük.

Ad mullus annos 1
Személyi hirek. Scholtz Ödön esperes, 

a dunántúli egyházkerület gyámintézeti el
nöke két hétre gyógyfürdőre távozott egész
sége helyreállítása céljából, majd azután a 
Gusztáv Adolf Egylet közgyűlésére Német
országba utazik.

HARANOSZO.

Főesperesi jubileum . Kübecher Albert 
szepesi fóesperes most tartotta lelkipásztora 
működésének 40 éves évfordulóját. A jubi
láns főesperest kariársai és a gyülekezetek 
nevében Szontágh alesperes, váraljai lel
kész üdvözölte megható beszéddel.

Küldöttségben. Az országos református 
lelkészegyesület Kecskeméten tartotta több 
napra terjedő kongresszusát. A kongresz- 
szuson az országos evangélikus lelkész
egyesület küldöttségileg képviseltette magát 
Pau'ik János nyíregyházai lelkész, elnök 
vezetésével.

Halálozás. Ruman János a tót keleti 
egyházkerületnek felüeyelője aug. 2-án hir
telen elhalt Kassán. Benne egy egyházáért 
áldozatkész ember némuit el nagy hirtelen; 
váit meg az é ettől férfikora delén. Az ép 
akkor Rozsnyón ülésező magyar szövetség 
is kegyelettel emlékezett meg róla. Kassán 
az evangélikus templomból temették óriási 
részvétel mel'ett.

Rozsnyó. A magyar evang. szövetség 
folyó évi közgyűlését Btndy Endre lévai 
lelnész, főesperes és Szent-Ivány József 
nemzetgyűlési képviselő, a szövetség világi 
elnöke elnöklete alatt aug. 5-én Rozsnyón 
tartotta. Szent ivány József elnöki meg
nyitójában rámutatott a keresztyénség tör
ténelmihivatására, a keresztyénségnek poli
tikai jelentőségére. Bándy Endre egyházi 
elnök az elnöki jelentések során megemlé
kezett C  engey Gusztáv költőnek és Ruman 
János dr. egyházkerületi felügyelőnek a 
haláláról. Egyed Aladár titkári jelentésében 
a belmisszió; munkának a magyar egyhá
zakban való megszervezésére nívta fel a 
jelenlevők figyelmét. Gyapay Ede dr. egy
házié ügyelő indiiványozta, hogy amíg nincs 
önálló tanítóképző és theologia, addig vá
laszthatók legyenek a külföldön végzett 
jelöltek is. Fűé y Ödön a szövetség hiva
talos sajtóorgánumáról számolt be. A köz
gyűlés 7. programmpont.ja a magyar, esetleg 
a szlovákmagyar egyházmegyék kérdése 
vo;t, mely élénk vitát váltott ki

Szabó G ábor: Keletről jöttem. Szabó 
Gábor neve nem ismeretlen a Harangszó 
olvasói előtt. Költeményeit már nem egyszer 
olvasták ezeken a lapokon. Bokrétába kötve 
jelentek meg most versei, melyek így együtt 
még jobban tanúbizonyságot tesznek szer
zőjük poétái voltáról s még teljesebbé 
teszik számunkra azt a gyönyörűséget, me
lyet eddig ismert költeményeiből menthet
tünk. Szabó Gábor egy húron játszik, de 
a legmélyebb húron, amelynek zengése ma 
mindnyájunknak leikébe vág. Egyszer a 
tragikus magyar sors sötétlátása, máskor 
a törhetetlen bizalom a jövőben hangzik 
felénk strófáiból, melyeket szeretettel aján
lunk olvasóink figyelmébe.

Belecska. Felejthetetlen szép ünnepség 
keretében adta át aug. 9-én a simontornyai 
járáslföszolgabirája Szily Dezső belecskai 
körjegyzőnek egyházunk buzgó áldozatkész 
tagjának a kormányzó által adományozott 
érdemérmet, melyet egy értékes ember 
életmentésért kapott. A lélekemelő ünnep
ség istentisztelettel kezdődött a belecskai 
templomban, melyet úgy kívülről, mint 
belülről Mechw <rt Ernőné kastélya park
jának legszebb virágjaival díszíltetett. 
Perl János keszőhidegkuti lelkész megható 
alkalmi beszédet mondott Máté XX r. 27.
v.» alapján. Az istentiszteleten reszt vett 
Belecska, Keszőhidegkut, Görbő népe, a 
simontornyai járás jegyzői kara Reich Osz
kár főszolgabíró vezetésével s a környék
beli előkelőségeken kívül dr. Pesíhy Pál 
igazságügyminiszter, Dőry Pál ny. főispán,
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Mechwart Ernő kormányfőtanácsos, Reich 
Árpád ny. hu «árezredes, sok külügymi
niszteri tanácsos, dr. Csiky Ödön vármegyei 
főügvész.

Esperes! közgyűlés. A bácsi esperes
sé!? aug. 18 án tartotta évi rendes köz
gyűlését Noviszádon. Ezen a gyűlésen 
iktatták be hivatalába Szmik Gyula egy
házmegyei felügyelőt.

A Harangszóért. A veszprémi egyház
megye elnöksége ez idei közgyűlésén rend
kívül melegen ajánlotta figyelmébe a lel- 
készi és tanítói karnak és a hívek párt
fogásába a Harangszót.

Segélyezett egyházak. A hegyaljai 
egyházmegye a gyámintézeti gyűjtésből a 
szabadon rendelkező összegből Abaujszán- 
tónak egy irfHiió K, Újcsanálosnak 740.000 
K segélyt juttatott. A báró Radvánszky 
Kálmán adományából Abaujszántó, Sátor
aljaújhely, Tokaj 2—2 millió, Arnót, Her- 
nádvecse 1—1 millió K-t kaptak.

Csetngk* A műkedvelő ifjúság az evan
gélikus egyház harangalapja javára a város
háza nagytermében id. Endreffy János 
„Manassé“ című bibliai drámáját adta elő 
rendkívül szép sikerrel.

A gömőri egyházmegye közgyűlése. 
Folyó évi közgyűlését dr. Bottó Milán fel
ügyelő és Hoznék Lajos esperes elnöklete 
alatt tartotta meg. A közgyűlésen fájdal
masan érintette a jelenlevőket az illetékes 
püspöki hivataltól érkezett leirat, mely 
szerint állami támogatás hiányában, anyagi 
erők teljes hiánya miatt a rózsnyói leány
iskola nem kezdheti meg szeptemberben 
működését.

A szepesi városi esperesség ez idei 
rendes közgyűlését dr Kaichbrenner Hugó 
felügyelő es Kübecher Albert főesperes 
elnöklete alatt Szepesbélán tartotta. A gyű
lés után istentisztelet volt, amelyen Hoff
mann K gölnicbányai lelkész előadást 
tartott Luther 400 évvel ezelőtt kötött há
zasságáról és családi életéről.

Szombathely. Az egyházközség sajtó- 
offertórium címén a Harangszó támogatá
sára újabban 73.810 koronát áldozott.

Szentgotthárd. Ajkay Jenő takarék- 
pénztári igazgató az építendő gyülekezeti 
ház céljaira 300 ezer K-t adományozott.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Németország. Hogy az adózás mennyire 
emelkedett a háború óta, annak beszédes 
példája a németországi adó. 1913 ban a 
birodalom egész adója kitett 4 milliárdot 
és 800 milliót, vagyis a nép összes bevé
teleinek egy tizedét. 1924 ben 12 milliárdra 
rúgott az adók összege, ami az összes 
bevételek egy harmadának felel meg.

Az amerikai protestáns egyházak kép
viselője D Macfarland, aki a magyar pro
testáns egyházakat is meglátogatta, a berlini 
egyetemen előadást tartott az egyházak mai 
helyzetéről s rámutatott arra, hogy az 
úgynevezett béke sok keserűséget váltott 
ki különösen az európai protestáns egyhá
zak legtöbbjében, de a sok szenvedés kö
zelebb hozta az egyházakat s 'leginkább 
tudott kapcsolatot az amerikai és az euró
pai egyházak közt teremteni. A szenvedés 
tehát valami jót is produkált. Tudatára 
ébredtek az egyházak annak, hogy együvé 
tartoznak, egy olyan körnek a tagjai, mely
nek központjában a Krisztus áll, s minél 
közelebb állanak egymáshoz, annál köze
lebb vannak a Krisztushoz.
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Svédország. A stockholmi nagy egyíiázi 
zsinat előértekezleteként már augusztus 
6—8-ig az egyházak baráti munkájának 
szövetsége tartott ülést, amelyen a külön
böző egyházak képviselői már is részt- 
vettek.

Örményország. A népek szövetségének 
nemzetközi munkahivatala megbízta Fritjof 
Nansen hires utazót, tanulmányozná a 
szovjet uralma alatt levő Örményország 
helyzetét és adjon tanácsot miként lehetett 
a Törökországból kiűzött sok örmény csa
ládot ezen a területen letelepíteni Nansen 
elutazott oda s véleménye oda irányul, 
hogy az Ararát hegy tövén elterülő s Sar- 
darabad nevű puszta mesterséges öntözés 
után igen kivá’ó letelepülési területnek 
volna használható. Sajna, nem olyan nagy 
terület, hogy az összes kiűzöttek helyet 
kaphatnának, e tervvel azonban mégis 
Számos családon segítve volna. A n^pek 
szövetsége valószinüleg végrehajtja Nan
sen tervét.

Kína. A kínai forradalmi mozgalom 
folyton terjed A nép dühe leginkább az 
angolok és a franciák ellen fordul, míg a 
németeket megbecsülik. A németek kar
szalagokat hordanak avval a felírással, 
hogy németek és a forradalmárok nem 
bántják őket.

A bib ia kínai fordílása most végre 
teljesen elkészült. 26 évig tartott e nagy 
munka, de most már nug lehet ajándékozni 
a kínai népet is Isten igéjével. A biblia ma 
összesen 800 nyelvre van lefordítva.

Ú J D O N S Á G O K .

Gerliczy báró  két birtokát kártyán 
elveszítette és bánatában Angliába költözött. 
A kártyaveszteség 31 milliárd korona. Egy 
másik báró 4 miitiárdot veszített.

A biblia gbari nyelven. A Brit és 
Külföldi Biblia Társulat most adta ki Márk 
evangéliumát a gbari nyelv yamma dialek
tusán A fordítás Stenler F. X. munkája, 
aki a Sudan Interior Mission tagja A gbari- 
törzs Észak Nigériában lakik és körülbelül 
háromszázezer lelket számlál.

Kiállítás lesz Cegléden. Cegléden 
augusztus 30 án kiállítás lesz, amely a 
kormányzó jelenlétében nyílik meg. A ceg
lédi gazdatársadaloni az ipari és kereske
delmi világgal együtt minden előkészületet 
megtesz, hogy a kiállítás sikeres legyen.

A Bocskay-korona és a nyárádszere- 
dai Bocskay-szobor. A román kormány 
meg akarta vásárolni Bocskay István koro
náját, hogy azt felajánlja Ferdinánd király
nak hatvanadik születésnapja alkalmából. 
A tárgyalások azért hiúsultak meg, mert 
Ausztria az ellenértékűi felkínált festmé
nyekkel nem érte be. Torz ellentétként 
fölemlíti a brassói lap, hogy ugyanakkor 
a nyárádszeredai reformálus templom nyil
vános parkjából eltávoli’ották Bocskay 
szobrát.

Eladták II. Vilmos francia földeit.
II. Vilmos császárnak a Mosel departement- 
ban Remilly községben bírt földjét, amely 
210 hektár terület ü volt, mezőgazdasági 
iskola céljára 600 500 frankért a francia« 
eladták.

A dunántúli iparosok Sopronban 
kongresszust tartottak. A kongresszuson 
az iparosság több komoly sérelmét, kíván
ságát tárgyalták meg.

Mammutlelet. Vasfarkasfalván három 
mammut zápfogat és egy agyarrészt talál

lak. A leielet a ielttőiövői főgimnáziumnak 
ajándékozták.

Ausztráliában m egm aradhatnak a 
német misszionáriusok. Az ausztráliai 
kormány nemrég rendeletet intézett azokhoz 
a német misszionáriusokhoz, akik a ver- 
saillesi szerződés után még mindig Ausz
tráliában maradtak, melyben felhívja őket, 
hogy legkésőbb 1928 július 1 ig hagyják el 
az országot. Most az ausztráliai német 
misszionáriusok anyaházához az az érte
sítés érkezett, hogy a kormány megadta 
a misszionáriusoknak az engedélyt a vég
leges otfmaradásra Tovább is fennáll 
azonban az a rendelkezés, hogy új német 
misszionáriusok nem telepedhetnek le Ausz
trália területén.

Egy fiatal író tragédiája. Flandriában 
fojtóeáz-támadás után évekkel ezelőtt Ger
gely Sándor elhomályo^ut látással maradt 
a csatatéren. Később egv pozsonyi orvos
tanár sikerült operációja folytán mégis 
visszanyerte látását és ekkor született meg 
Gergely tollából a Béke című regény és 
A sivatag című novelláskötet, amelyek egy
szerre a fiatal magvar írógeneráció egyik 
legreményteljesebb tagjává avatták. A leg
utóbbi időkben lázasan dolgozott új alko
tásain és talán ez a megerőltetett munka 
okozta, hogy Gergely Sándor régi baja 
kiújult, mind gyöngébben és gyöngébben 
látott, majd pedig elvesztette szemevilágát.

Németország lakósságának száma. 
Berlini jelentése« szerint a birodalmi sta
tisztikai hivatal összeállította a június 16 án 
megtartott népszámlálás ideiglenes ered
ményeit. Ezek szerint a Német Biroda ont 
lakosainak száma — a Saar-vidék nélkül, 
ahol a népszámlálást nem lehetett megtar
tani, — 62 5 millió.

Egy Per> amelyben huszonhárom 
vádlott, 900 tanú van és az esküdteknek 
1200 kérdésre kell felelniök. An werpén
ben egv monstre-ügyet tárgyaltak, amelyen 
23 vádlottat 201 bűncselekmény miatt von
lak felelősségre. Csupa fiatal fiú állt a 
biróság előtt, akik leg'öbbnyire azonban 
már rovott multúak. A vádirat felolvasása 
hét óra hosszat tartott. Több mint 900 
tanút halig Utak ki, az esküdtek elé pedig 
1200 kérdést (erjesztettek.

Chilében a hivatalos ünnepeken kö
telező a vé baj és a tuberkulózis elleni 
propaganda. Chilében a gyermekhalandó
ság a legnagyobb valamennyi civilizált ál
lam között. A luberkulózis és a vérbaj 
tizedeli ennek az alig négymilliónyi lakos
ságú országnak a népét. A nemzet életere
jét pusztító betegségek ellen most erős 
propaganda indult meg az ország minden 
részében Előadásokon ismertetik a beteg
ségek romboló hatását és rámulatnak a 
tuberkulózis és a vérbaj legfőbb okozóira, 
az antihigienikus lakásokra és az alkoholiz
musra. A chilei közegészségügyi miniszter 
a május 21-iki nemzeti ünnep alkalmából, 
amelyen a chile—pérui tengeri csatának 
emlékez.etét ünneplik meg, publikálta azt 
az e határozását, hogy a tuberkulózis és 
vérbaj ellen a hivata'os ünnepségek során 
előadásokat kell tartani. Május 2 1-én Chile 
nyilvános helyein és az uccákon egész nap 
tartottak az előadások.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Időknek 34. számában 
folytatódnak Beczássy Judit és Nicholson 
Meredith érdekes széü regényei. Közli a 
lap azonkívül Herczeg Ferenc egyik legújabb 
színmüvének jelenetét, Karinthy Frigyes. 
André de Lord elbeszéléseit, Rákosi Jenő 
és Móricz Pál cikkeit, Falu Tamás és Zoltán

Vilmos verseit, számos művészi és időszerű i  
képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, 
a szerkesztői üzeneteket és a szépségápo
lást. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre
80.000 korona Mutatványszámot kívánatra 
ingven küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., 
Andrássv-út 16

M agyar lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folytatódik. Az egyik Tulsek Anna 
„Jázminvirág“, a másik L. Algott „Régimódi 
kisasszony“. E regényeken kívül mulattató, 
tanulságos és érdekes olvasmányok, szebb
nél szebb képek egész kincsesházát találja 
meg az olvasó a lapban. Minden előfizető, 
aki 50 000 koronával fizet elő egy negyed
évre, a Magyar Lányokon kívül három 
kiváló, szép kiállítású ifjúsági regényt kap.
A Magyar Lányok előfizetési ára negyed
évre 30 000 korona. Mutatványszámot kívá
natra ingven küld a kiadóhivatal: Budapest,
VI., Andrássv-ut 16.

Az Én Újságom kitűnő lapjának e heti 
számában folytatódik Gaál Mózes „Mese 
a bujdosó királyról“ és Kosáryné Réz Lola 
„Borúra derű“ című kedves elbeszélései. 
Ézenkívül a lap tréfás mesét, apró elbeszé
lést és S7ird-rabokat közöl. Előfizetési ára 
negyedévre 25.000 korona. Mutatványszá
mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: 
Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

A NEMZET a legszebb magyar szép- 
irodalmi lap. Munkatársai a magyar iro
dalom legkiválóbb képviselői. Előfizetési 
ára egész évre 600 ezer, félévre 300 ezer, 
egy negyedévre 150 ezer korona. Kiadó- 
hivatala : Budapest, Vili. kér.1 Eszterházy- 
ucca 4/a. szám. Köztisztviselők 20 száza
lék kedvezményben részesülnek.

NYILATKOZAT.
A HARANGSZÓ augusztus 23-iki 

számában „Hol terjed a mefhodizmus 
hazánkban?11 címmel megjelent, egy 
fővárosi napilapból átvett közleményre 
az evangélikus közvélemény kellő fel
világosítása végett egyházközségem 
és saját munkám érdekében is szük
ségesnek tartom annak kijelentését, 
hogy Tokajban  a methodizmus nem
csak nem terjed, de nincs is. Több
ször jártak ugyan itt methodisták 
rezesbandával és anélkül s igyekeztek 
csödületettámasztani s irataikat oszto
gatni, így legutóbb áldozócsütörtökön 
is, amikor érthetetlenül az egyházi 
álláspontra helyezkedett Bethánia- 
egylet nyíregyházi fiókja is velük tar
tott és propagandájukban nem várt 
módon segédkezett, de a különös 
látvány és újszerűség szemléletén 
kívül e nagyon vegyes vallású város
kában semmi eredményt nem ért el.

Hittestvéri köszöntéssel 
M a r esek J án os  

tokaji ev. lelkész.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁSZ  ISTVÄN
szíjgyártó mester B E L E D .
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S. Kováts Menyhért
orgonaépítömester Veszprémben,

kit annak idején Istenben boldogult 
Gyurátz Ferenc püspök is ajánlott 
gyülekezeteink pártfogásába. Elvállal: 
ORGONA-átalakítást, javítást, hango
lást, HARMONIUM-javítást. hango
lást, mérsékelt árak mellett az ország 

bármely részében. 5

N Y I L V Á N O S  N Y U G T Á Z Á S .
„A répcelaki ev nőegylet a helybeli fűz- 

oltüxkal jól sikerült családi összejövetelt 
rendezett, melynek tiszta jövedelme a két 
egyesület céljaira 5'/a millió koronát tesz 
ki. Az összejövetel aka mával 61 tombola
tárgy scrsoltalott ki, melyet a nőegylet az 
áldozatkész lakosság köreben gyűjtő t ösz- 
sze. A tombola közel 1 mi lió koronával 
gyarapította a jövedelmet. A mulatságon 
feltilfi/eitek: szen'márioni Radó Lajos 100 
ezer, Kelier Pál 70 ezer, dukai Takách 
Marlonné, Glatz Béláné és Gaál Tamás 
50—50 ezt r, Mezző Samu és Síovák püfr 
35—35 ezer, Stauffer Ernő é3 Kovács József 
(Nicx) 30-30  ezer, Hajmási Rzzső, Kiss 
Antal gyógyszerész és Szigethy Boia 25—25 
ezer, Tömböly Kálmán 15, Horvá'h Gáspár, 
Gőeze csendőr, Tarján Kalman, Mogycrósy 
Lina és Készéi József (Nick) 10—10 ezer, 
Horváth csendőr, Szalay Imre, David Sán- 
dorné, Mészáros Gyű a, Mészáros József, 
Tarján Lina, ifj. Szalay Samu, Németh Imre, 
ifj. Szabó Samu és Vörös Lajos 5—5 ezer 
koronát“.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangsző terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
— A számok ezreket értékeinek. — 
Beledről: Kálmán Lajos 2, Tóth Mihály 

4, Büki Mihály 4, ifj. Németh Lajos 4, 
Sárvárról: özv. Berke G izané 4 Buday 
Lőrinc 8, Grosz Lajo3 10. Erdélyi Pál 
Rabacsécséiiy 4, Repcelakról: Moór Fe- 
rercne 10, Fülöp Józsi-f 10, Torda Mihá y 
Aszód 14, Lászto Karoly Jáeosháza 4, Dor- 
ner Lajos Töltéstava 8, Szombathelyről: 
özv. Portschy Tóbiásne 18, Balázs Lajos 
10, Boibely József 4, Budapestről: Korit- 
sánszky Ottó 100, Piedneczky Julia 4, Pá
páról Englert Gyű a 12, Csejtei Grbor 8, 
Keszthelyről: Ágoston Lajosne 4, Sándor 
Endrené 3, Győrből: Eger Karotv 4, Má
tyás Dániel 4, Hujber János 4, Döoröntei 
Pál 8, Macher Elek 4, özv. Lacsnyi D.-né 
4, Paveszka Mináiy 2. Szukics György Ná- 
dasd 4, Király E ett Nagyköcsu 4, Nagy 
Károly Zirc 20, Zamolyi József Moson 4, 
Bordacs Ferenc Kenieiiessouijén 4, Andrasy 
Paine Diósgyőr-vasgyar 4, Ments Lajos 
Mesterhaza 4 Somogyi Eek Alsóság 4, 
Czeh Pál Lajoskomárom 10, ifj. Reiber L. 
Lőcs 3, Szegletes Sándor Kisteugeiic 4, 
Faradról : Mikó János 4, Hajoa Sándor 4, 
Karovits Lajos Mes/len 16, Jobbágyi József 
Zalaszeutgrot 5, R.ikospaíotáról: ozv. ifj. 
Molnár Istvanne 10, Sixter lotvanné 4, Nagy 
Lajosne 4, Nagy Fcrencne 4, özv. Nagy 
Samueiné 4, Molnár Erzsébet 10, özv. Pi- 
vaicsik Janosné 4, Füiöp Ferenc Izsákfa 4, 
Veszprémből: Mészáros Kaimán 4, Vághy 
üyuia 10, Sopronból: Ziermann Lajos 50, 
Bencsik Lídia 4, vitéz Tóth István Rede 18, 
Varga József Felaóság 4, ozv. Hudy Kál- 
iiiánne Nemeskoita 4, Repcejanosfaiól: id. 
Varga József 16, Molnár István 16, Szabó 
Gyula Szilsárkány 5, Kőszegről: Faith P.- 
ne 4, Weinberger G. 2, Becker Ferencné 
Sarszentmtkiós 2, Nemeth Mátyás Balassa
gyarmat 4, Matisz László Ászár 10, Lukács 
Mátyás Kispest 4, dr. Kneffei József Túra 
36, Varga Ferenc Csorna 2, Kovács Imre 
Marcali 6, Simán Ferenc Aranyod 4, Geszty 
Sándorne Kincsédipustta 4, Sárkány Ferenc 
Körmend 4, Kiss Gyula Kemenesniagasi 4,

Kálmán Dániel Gecse 4, Gárnyi István Dóba 
4. Szép Sárdor Tét 10, Mód Aladár Nagy- 
simonyi 4, özv . Tóth Jánosné Nádasd 4, 
Odor Sándor Ölvöskonyi 4 ezer K.

uerteu tS  ü t  ás: CZIPOTT KÉZ*

«MrkeeEtőtárs: NÉMETH XAKOLY.
r.ern

WELLS

NAGY VILÁG- 
TÖRTÉNETE

MAGYARUL

Több száz illusztrációval, térkép- és 
grafikonmeliékletteS. A ma legjelentő
sebb író; alkotása, történelem  a XX. 
század szemszögéből nézve a XX. 
század embere szam ára. Viiägsixcr I 
Az angol és német kiadás 4 millió pél
dányban kelt ei. A lexixonalaku, 640 
oidalas, egészvászonkötesü könyv ara 
6b5.000 korona. Előzetes megrendelés 
esetén csak 441.000 K, mely összeg 
július hótól ke'.dődöleg havi 88.200 
koronás rés-letekben törleszthető.

E őfuetéseket elfogad bármely 
könyvkereskedés vagy a kiadd 
(Budapest, VII kerület, Ilka ucca 

3l. szám.) 7

Ké r j e n  i s m e r t e t ő t !

GENIUS KIADÁS

Letelepedési helyet keres — mérsékelt 
számú növendékkel — a német, francia, 
angol nyelvek, elemi, pog . ísk. tárgyak 
alapos támlására szolid urinő. — Nyári 
elhelyezkedést is keres tanítás ellenében. 
Cím : Blázy Lajos ev. lelkész Kiskőrös, 
(Pest megye). 4—4

Eladó egy jó állapotban levő 
f  i  í l  r  IT1 O  II í  1 1  VI1  ,
elsőrangú gyártmány (Macnibarg gyár) 

2-es manuális, 17 regiszterrel. 
Ugyancsak eladd kitűnő állapotban levő

P a t h é p h o  ív
(tölcsér nélküli Grammofon) művészi 
lemezekkel. Bővebbet: Dr. Vámos 
Arthurnó, Pécs, Városházéptilet. 4—5

Elemi s po’gári isko'a közelében lakó 
özv. evang. papné vidéki leánykát teljes 
ellátásra magához venne. — Cím : özv. 
Horváth Béláné Budapest, VI, Szt. László 
u. 26. IV. 30. 5 - 6

Egy protestáns 29 éves intelligens leány, 
aki varrni is jól tud, házvezetönek, vagy 
gyermekek mellé anvahelyettesnek is el
menne. Címe válaszbélyeg ellenében meg
tudható a kiadóban. 4—6

Özvegy, nyugdíjas, vagy iparos állandó 
lakást kaphat Balatonalmádin „ B o r o s -  
villában“. 5—6

ü*4 á b t i< lo jr
érc- és fakoporsó raktára 
—  Beled, Fő utca. —

Állandóan dűs választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben 46

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- É S  FA BÚTOROK, 
S O D R O N Y  Á G Y B E T É T E K

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Gyár, 
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Nvomatof. Wellisch villamözaniü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-beu.

LftptulftjdonoB :
a uuoanltill Lutner-SaOvetséo
Ki Országon Luther-Szövet 

ség hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
én reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő 
kiadóhivatalának 

Bieulgotthárdra (Vasvm.) 
küldendői:. 

Klófizotést elfogad 
.tündén evang. lBlkéae 

éB tanító.
HsojelBBtr alDilao vasárnap

9

li ix za to k  ö ben n e  m in d e n k o r , t i  n é p e k ;  

I s te n  a m i  m e n e d é k ü n k .

Szerkesztó-kladóhlvatil:
s z e n t g o t t h Ar d .

Vasvármcgye.
* „HABAAHHZO“

előfizetési ára : a harmadik 
negyedévre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Latker-MzSretégl tagoknak 

10°/t-os kedvezmény, 
imerlkába égési évrs S 
dollár ; az utódállamokba 
a 1U. negyedre 20.000 K.

A „Harangéit}* terjeaaté- 
tére befolyt adományokból 
•lórványban lakó hlrelnk- 

oek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Ki mint vet, úgy a ra t...
Márk ev. 4 .27. .. a mag 

pedig kihajt és felnő, ő maga 
, sem tudja miképen.*

Vessetek jó magot, annyit, ameny- 
nyit csak lehet! Amit az ember vet. 
azt arat ja. Aki szelet vet — vihart 
arat. Gonosz szavaknak — átok az 
aratása; jó szavaknak — áldás a 
gyümölcse. . .  Gondoljuk ezt meg 
különösen mi, akiknek sokat kell 
beszélni: szülők, nevelők, tanítók, 
prédikátorok. Édesanyák! édes
apák! ami jót mondotok gyerme
keiteknek, azért még a síron túl is 
áldást arattok !. . .  Tudunk olyan 
emberekről is, akiket a kétségbe
eséstől, az öngyilkosságtól egy-egy 
jó tanítónak szava tartott vissza; 
egy régi szó, amely újra megrez- 
dült a lélekben emlékeztetőül — 
megmentőül!

Hintsetek jó magot. . .  Isten be
szédét, bibliánk igéit vessétek bele 
az emberek szívébe. Ha átlépitek 
a betegszoba küszöbét, ha megláto
gatjátok a sírókat, ilyen köszöntést 
mondjatok: „Mit használ az ember
nek, ha az egész világot megnyeri 
is, de az ő lelkében kárt vall“ . . . 
hirdessétek, hogy az Úr bár ke
resztet rak a váliunkra, de ad erőt 
is annak elhordozására; váltjátok, 
hogy az Úr felemeli a nyomorultat, 
és megújítja erőit az elfáradott- 
nak. . .  az ilyen szavak megragad
ják az ember lelkét és többé el 
nem engedik; vagy pedig balzsa
mot hullatnak a sebre, és az a 
balzsam, talán nem egyszerre, talán 
csak később, de enyhülést és gyó
gyulást hoz.

Vessetek jó magot — Isten igé
jét — annyit, amennyit csak lehet! 
A mag egy élő szervezet, amely 
ha nem is mindjárt, de egyszercsak 
csírázni, növekedni, zöldelni kezd

az Isten ereje és áldása nyomán. 
Az aratás, az eredmény tehát Isten 
kezében van, azért mindig egyedül 
Istené a dicsőség! .. .

Uram! növeld közöttünk a te 
igéd zsengéjét gazdag aratásra!

„A te áldott beszéded 
Teremjen jó gyümölcsöket,
Szent igéd és Szentlelked 
Térítse a bűnösöket,
Vigasztaljon bánatunkban, 
Bátorítson halálunkban.“

Amen.
ZionsKtrahle nyomán.

Egyházunk dicsősége.
i r ta : N a g y  Miklós.

Az enyhe szeptemberi verőfény
ben künn a mezőkön vetőre szán
tanak jó reménységben munkás 
emberek. Nemsokára pedig magot 
hintenek a porhanyó földbe, hogy 
újra szállhasson az aratók dala 
„életet termő“ mezőink felett.

De az enyhe, szeptemberi na
pokban megnyílnak az iskolák ajtai 
is, a padok megtelnek mosolygó, 
fiatal arcokkal, a magyar jövendő 
ifjú seregével. Kezdődik itt is a 
munka — áldott magvetés a lélek 
mezőin. Gyülekezeteknek, szülők
nek gondja, imádsága az iskola 
felé fordul, s áldozat, lemondás, 
nélkülözés építi a gyermekek bol
dogabb jövőjét.

Régóta tudjuk, hogy az evangé
likus templomok és az evangélikus 
iskolák egyszerre épültek. Azok a 
kezek, amelyek összerakták az ol
tárok köveit, megvetették az iskolák 
fundamentomát is, templomtornya
ink árnyékában felemelkednek a 
népnevelés hasznos műhelyei. Ki 
tudná felértékelni, hogy a mi nyo- 
morgatott és szorongatott magyar 
evangélikus egyházunk, a szegény-

kiili, lenézett gyülekezeteink, mek
kora áldozatot hoztak népünk mű
veltség, kultúrája, lelki felemelése 
érdekében 400 évnek hosszú ideje 
alatt?! . . . Nálunk nem voltak 
10.000 holdas vallásalapítványok, 
gazdag főúri pártfogók is csak 
ritkán akadtak, sőt a történelem 
bizonysága szerint jó ideig még az 
önkéntes ajándékok, a könyörado- 
mányok gyűjtése is keményen tiltva 
volt, ha az evangélikusok ügyéről 
volt szó. És mégis — a jó Isten 
tudja csak hogyan — megépülnek 
az iskolák, a kollégiumok, a líceu
mok és akadémiák; kitanulnak az 
„oskolamesterek“ s a külföldet 
megjárt neves, tudós professzorok, 
megíratnak s megjelennek nemcsak 
az énekeskönyvek, de az iskolai 
oktatás szerszámai, a jó tankönyvek 
is. S ha nehéz idők jöttek, az ül
dözések zivatarában nemcsak a 
templomfalakért emelkedik fel a 
hívek védő keze, hanem az iskolák 
alacsony épületeiért is viaskodnak 
kemény csatákban, hisz akkor is 
tudták már, hogy evangélikus anya- 
szentegyházunknak két fontos őr
tornya v a n : a templom és az
iskola.

De vájjon milyen munkát végez
tek ezek a sok áldozattal megte
remtett s vérrel megtartott evan
gélikus iskolák? Vájjon az az evan
gélikus egyház, amelyet emberek 
szava ebben a hazában annyiszor 
halálra Ítélt, az az evangélikus 
egyház, amelyet fanatikus lelkek 
ebben a hazában ma is összeéget
nének — tudott-e lendületet adni a 
művelődésnek, tudott-e világossá
got hinteni a magyar lelkekbe ? ... 
Fejeljen meg erre a kérdésre az 
alábbi kimutatás, mely elibénk tárja, 
hogy ezer embert véve alapul, mi
ként képviseli Magyarországon a 
négy legnagyobb keresztyén feleséggel küzdő, külső csillogás nél- 

Nem tehetségen, akaraton múlik a Harangszó támogatása.
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kezet a maga tagjaiban a művelt
séget_________________________

E z e r
A i

_ci _a i ö  bß 52
műveltség g-g Í.3

<>.* o j í  ö E
foka M h *

_________________ e m b e r kOzül
Főiskolát
végzett 8 5 8 14

8 középiskolát
végzett 24 15 20 36

6 elemit
végzett 398 219 425 635

írni s olvasni
tud 835 696 859 916

(L. Néptanítók Lapja 1924. nov. 3.)
Ránézve erre a statisztikára, 

megláthatjuk evangélikus egyhá
zunk dicsőségét. A keresztyén fele
kezetek közül mi képviseljük ebben 
a hazában a legnagyobb számarány
ban úgy az általános, mint a külö
nös műveltséget. Büszkék lehetünk 
arra az egyházra, mely áldozatot 
nem kiméivé iskoláit felemelte és 
megtartotta. Büszkék lehetünk a- 
zokra a gyülekezetekre és iskola- 
mesterekre, akik szegénységgel 
küzködve, földi javakban szűköl
ködve, a lelki kincseket mégis ilyen 
szent tékozlással szórják bele a 
magyar evangélikus lelkekbe!

Róth-Teleki Johanna koporsójánál.
Irta: Dr. Hittrich Ödön.

Szirák, 1925. augusztus 22.
A mai derült augusztusi nap reggelén 

a sziráki temetőben özv. gróf Dégenfeld 
Lajosné úrnő és gróf Dégenfeld Miklós úr 
engedelmével megnyílt előttünk Róth-Teleki 
Johanna grófnő kriptája. A gesztenyefákkal 
körülvett nagyobb kápolnaalakú épület bel
seje négy vasrostélyos ablakkal megvilágí
tott terem, hol a falakon köröskörül ko
szorúk hervadoznak különféle színű és 
felírású szalagjaikkal. A terem közepén 
fekete deszka katafalk áll, mögötte szintén 
fából való szószékkel. Az ajtóval szemközt, 
a terem hátulsó falába illesztve két nagy 
vörös márványtábla látható. Tőlük jobbra 
és balra egy-egy gyászoló nőt ábrázoló 
szoboralak áll; a felső márványtábla, tetején 
oltárszerű díszítményekkel van ellátva, kö
zépen a gróf Teleki család címerével, a 
pajzsmezőben nyilat tartó jobbkarral.

Mindkét márványtáblán nagy, lapidáris 
aranyozott betűs felirat olvasható.

A felső tábla felirata így hangzik:
Állj meg itt utazó, ’s szökj még jó előre 
Léted fő tzéljához tekintvén e kőre.
Itt nyugszik, még felkel Vatay Borbára,
Az élet Urának serkentő szavára.
A’ kit kegyes jámbor ’s tsendes természete, 
A’ jót mérni túdó jókkal betsültete.
Jó magyar Asszony vólt, s más néptől nem

kért

Ez a büszkeség azonban nem 
lehet üres hivalkodás és kevély 
dicsekedés, hanem komoly elköte- 
lezés a jövővel szemben! Míg első 
szavunkkal Isten megsegítő kegyel
mét áldjuk és magasztaljuk, a má
sodikkal már fogadalmat teszünk, 
hogy egyházunknak ezt a dicső
ségét megvédjük és megtartjuk 
továbbra is.

Tudom, hogy iskoláink fentartása 
érdekében nehéz terhet visel híve
inknek válla, tudom, hogy a pénz
beli segítséget tekintve, hazánknak 
még mindig mostoha gyermeke az 
evangélikus egyház, de erre gon
dolva sokszor eszembejut a XVIII. 
század hívő lelkű, nagy emberének, 
Lavaternek magaválasztotta címere, 
amelyen egy darazsaktól csípett 
kéz égő gyertyát tart. A címerrajz 
alatt ez a rövid vers: „Bár a leg
mérgesebb darázs fulánkja sért, 
Csak tartom én a fényt“ . . .  Sze
génységgel küzdő, sok bajtól sér
tett evangélikus egyházunknak is 
nagy elszántsággal tovább kell hir
detni: „Csak tartom én a fényt!“ 
Egyszerű falusi iskoláinknak, neves 
gimnáziumainknak, minékünk, gon
dokkal küzdő nevelőknek, csak egy 
jelszavunk lehet: „Bár a legmér
gesebb darázs fulánkja sért, Csak 
tartom én a fényt!“

Ez legyen megnyitója evangéli

HARANQSZÓ.

Költsön tzifra vétket, ős, jó erköltsinkért. 
Ezer hét száz nyolcvan négynek folyásában, 
Tizenhetedik nap vólt mind Szenthavában, 
Midőn hólta után Róth Tamás férjének - 
Húszon nyólcz hóid nappal lön vége éltének. 
Ezen kő sír által fen hagyni kívánja 
Jó emlékezetét Johanna lánya.
Ki mint Gróf Teleki József élte párja 
Ide legelsőbben Édes Annyát zárja — 
Zárja, de korántsem zárja azt egészen, 
Nem vévén a’ halál erőt a’ főbb részen. 
Ezt tartsd meg útazó, ’s hogy örökké jól élj, 
Nem a halálodtól, hanem a bűntől félj 1

Az alsó tábla felirata a felső felirat 
tartalmát ismétli latin nyelven. A tiszteletre
méltó, magyar faját szerető matróna hat
vannégyéves korában hunyt el.

A terem jobb sarkában levő nyíláson 
leszállva csakhamar a boltíves sirkamarába 
értünk, hol a földre helyezett régibb és 
újabb koporsók között a bal sarokban 
szürke mészkőből való hatalmas kőkoporsó 
áll. Megjegyezzük mindjárt, hogy a kriptá
ban három év előtt halottrabló betörök 
jártak, bűntől nem félő lények. Munkájuk 
durva nyomai még ma is láthatók. De né
hány évtizeddel előbb is járlak itt halott
rablókhoz hasonló lelkű egyének, akik ke
gyetlen kezekkel tépték fel gróf Teleki 
László érckoporsóját. Jobb oldalon, a fe
jénél 1

A nagy kőkoporsó kőfedele is el van 
tóivá, úgyhogy kilátszik alóla belülről egy 
koporsó. Itt pihen szüleivel együtt Róth- 
Teleki Johanna grófnő. A fedél közepén 
ott van kifaragva a Teleki címer, a gyertya

kus anyaszentegyházunk minden 
iskolájának nehéz jelenben — bol
dogabb jövőre!.. .

1925. szeptember 6

Válasz egy hétköznapi jelenségre.
Abban a megtiszteltetésben ré

szesültünk, hogy egy szombathelyi 
helyiérdekű lap, melynek főszer
kesztője nemzetgyűlési képviselő, 
a tolla hegyére vett bennünket. Es 
pedig a „Jelenségek“ című előkelő 
rovatában örökített meg bennünk, 
mely rovat több éven át megkü
lönböztetett tisztelettel a zsidók 
számára volt fentartva, de újabban 
a protestánsoknak kijáró dicsérettel 
telik meg.

Az igen tisztelt főszerkesztő 
nemzetgyűlési képviselő úr kiroha
nását ellenünk a „Harangszó“ folyó 
évi augusztus hó 23-án megjelenő 
számában „Karcolatok a hétről“ 
című állandó íovatunkban egy má
sik szombathelyi újságból szóról- 
szóra idézőjelek között leközölt cik
kel kapcsolatban intézte, mely új
ság legutóbb azután az igazság 
szavának hangoztatásával balfogás
nak minősítette eljárásunkat, mosa
kodásában odáig ment, hogy szinte 
előírja nekünk parancsolólag, mi 
lapunknak feladata; „egyáltalán 
nem lévén feladata más, — írja 
— mint figyelemmel kísérni az ő

kétes fényénél betűzzük a fedél jobb olda
lára bevésett szavakat: Unica ejus f ilia ... 
Johanna Róth . . .  Comitis . . .  Uxor. Meg
hatva, megilletődve álltunk meg e magányos 
helyen, ahol több mint egy évszázad óta 
pihen a hazai protestáns iskolák legnagyobb 
jóltevője, aki halála élőit egy évvel, 1812- 
ben, 71 éves korában készítette végrende
letét s alapítólevelét, mellyel 100 000 rénes 
forintnyi tőkével ösztöndíjalapot létesített 
a hazai protestáns iskolák szorgalmas, 
szegénysorsú diákjai számára. Hány diák
nak szerzett ő örömöt 1 Mily buzdítólag 
hatott az ifjúságra! Mennyire szívén viselte 
ö a magyar kultúrát s a protestáns egyhá
zak ügyét! Akik az ő szerettei síri álmát 
is háborgatni merték, azok nem féltek a 
bűntől, azok távol álltak a magyar kultú
rától.. '

Szirák közelében Vanyarcz nevű falu 
kis templomában díszes emléktábla hirdeti 
Veres Pálné Beniczky Hermin, a magyar 
nőnevelés úttörője, „Nógrád megye büsz
kesége“ tiszteletreméltó nevét és érdemeit. 
A sziráki templomban nincs hasonló tábla, 
csak családi címerek láthatók. Pedig meg
érdemelné Róth-Teleki Johanna is, hogy 
az általa annyi jótéteménnyel elhalmozott 
sziráki temp'omban az ő nevének is legyen 
nyoma; annak a régi magyar nagyasszony
nak, kit a reá vonatkozó egyik feljegyzés 
Patrona et Mater Ecclesiarum Scholarunique 
optima, munificentissimagne-nek nevez. Egy
házunk vezetői nemes tettet cselekednének, 
ha e tervet megvalósítanák.



egyházát érdeklő eseményeket.“
Köztudomású dolog, hogy „Kar

colatok a hétről“ című rovatunk
ban a „Jelenségek“ rovatához ha
sonlóan — időszerű, jellegzetes 
korképeket szoktunk odarögzíteni, 
megörökíteni, igen sokszor tisztán 
idézetek alakjában érett olvasó- 
közönségünk számára.

Az igen tisztelt nemzetgyűlési 
képviselő úr lapjának f. évi au
gusztus hó 26-án megjelent számá
ban a „Jelenségek“ című vezető 
rovatban a bevezető részben a pro
testánsok türelmetlenségével szem
ben a katholikus türelmességet 
illetőleg szóról-szóra többek között 
a következőket ír ja : „És ez a kat
holikus többség a türelmetlehke- 
désnek, vagy a hatalmaskodásnak 
inég az árnyékát is távol tartotta 
magától, mikor az ideiglenes állam
fő székébe a református Horthyt 
emelte. Eszében sincs ennek a 
katholikus többségnek, hogy fele
kezeti szempontból ellenzékiesked- 
jék a református miniszterelnökkel, 
Bethlen Istvánnal szemben. Nem 
türelmetlenkedett és nem tiltako
zott, mikor ennek a katholikus 
többségű országnak a kormányában 
tiz miniszter közül hét protestáns 
volt. Nem csinált abból se feleke
zeti villongást, hogy a nemzeti 
hadsereg tábornoki karának túl
nyomó része protestáns és törzs
tiszti karában is egészen feltűnő 
arányszámmal vannak képviselve 
a protestáns elemek“.

Ezekre a tiszteletreméltó kijelen
tésekre nem kívánunk reflektálni, 
mert nincs ahhoz időnk, hogy csak 
az igen tisztelt főszerkesztő nem
zetgyűlési képviselő úr lapjából is 
összeszedjük a fentérintett kérdés
sel kapcsolatban az úgynevezett 
nehezményítéseket. De igen is állít
juk, hogy az ember lépten-nyomon 
olvashatja és hallhatja, milyen nagy 
baj, hogy „sok protestáns van vezető 
pozícióban“. — Mély tisztelettel 
kérdezzük azért melyik állapot volt 
mégis kedvezőbb az ország minden 
rendű, rangú és felekezetű lakos
ságára nézve; amikor egy Károlyi 
Mihály gróf — kinek vallását nem 
kívánjuk érinteni — volt az u. n. 
államfő és mellette egy Hock János 
róni. katholikus plébános töltötte 
be a vezető pozíciót, amikor mene
külni kellett a királyi családnak 
s akiknek köszönhetik detronizálá- 
sukat, s akiknek köszönhetjük min
den néven nevezendő nyomorúsá
gunkat tulajdonképen; — vagy,
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hlvégeztetett. . .
Aratott a halál . . . Suhanó kaszája 
Felvillant az éjben . . .
Megállóit az óra . . . Akkor ütött éjfélt 
Kinn a faluvégen , . .
Kicsi fehér házon, amint tovasurran 
Ijesztő az árnyék . . .
Felriad a gyermek, akibe a lélek 
Csakhogy hálni jár még.
Síró öregasszony simogatja lágyan, 
Kicsi fia, gyönge , . .
Édes anyacsókját (ázajkára ejti, 
Kibuggyan a könnye . . .
Reszkető kezével betakarja szépen 
Védelmezőn, óva,
„Talán a jó Isten ezt a nehéz órát 
Elfordítja jóra I"
Lázálmos a gyermek, Szeme messze 
Nézik körüláflók: (csillog
„„Anyus, már elalszom I ... Felmegyek 
Apuskához szállók!"" |az égbe,
, . . Szegény öregasszony csókjába te- 
S  úgy fefzokog rája, |meti . . .
Leperdül a könnye, mint a gyémánt 
Fekete ruhára . . . ,|gyöngye
. , . Elaludt a gyermek . . . Almos kis 
Megpihen az álom . . . [pilláin
Szegény öregasszony egy imát mond érte 
Mellette az ágyon . . .
... Felpattan a szemhéj, halovány sugári 
Senkit sem ismernek,
Szól az öregasszony: „Jobban vagy-e

gyöngyöm ?"
S  nem felel a gyermeki . . .
. . . Aratott a halál, Suhanó kaszája 
Felvillant az éjben . . ,
Éjfélt üt az óra ... Kigyulladt egy csillag 
Odafent az égen I , . .

Polster Gyula József.

amikor az ú. n. forradalmi kormány
zótanács, ill. népbiztosok tábora 
nyomorította szegény Magyarorszá
got, akik között vallásra nézve 10 
r. katholikus, 2 görög kath., 4 re
formátus, 1 unit., 1 felekezet nélküli 
és 27 izraelita volt (lásd dr. Váry 
Albert: A vörös uralom áldozatai 
Magyarországon), de egyetlen  egy  
e v a n g é lik u s  n e m  volt, s akiknek 
dicstelen uralomra jutása idején 
maga az igen tisztelt főszerkesztő 
nemzetgyűlési képviselő úr is me
nekülni volt kénytelen éjszaka ide
jén és bujdosni; vagy pedig ez a 
mostani, mely tulajdonképen a 
száműzött királyi család visszatéré
sének az útját egyengeti.

Ami már most a leközölt idézet
tel kapcsolatban lapunk elleni és 
szerkesztőnk elleni kirohanásokat 
illeti, az ízlést stb. illetőleg, mint
hogy a tényt úgyis leszögeztük, s
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annak a kijelentésével, hogy ne
künk az idézetnek korkép alakjá
ban való közlésével eszünk ágában 
sem volt más felekezet belíigyeibe 
avatkozni; a parlamentáris kifeje
zésekre nem reagálunk. A magyar 
evangélikusságnak és lapunk szer
kesztőjének „a királynak kijáró 
felekezeti kegyeletire való kitaní
tást pedig, mint teljesen célt tévesz
tettet, tisztelettel visszautasítjuk.

Amikor még kötelességünknek 
tartjuk helyreigazítani ama téve
dést, mintha a magyar evangéliku
soknak idegen királlyal, nevezete
sen Gusztáv Adolf nevével kap
csolatban felekezeti intézményeik 
volnának, rá kívánunk világítani 
arra a sajnálatos lényre, mily szo
morú dolog és milyen hiábavaló 
munkát végez valaki, amikor na
gyon is „egyoldalú keresztény“ 
világnézet szolgálatában áll, gyor
san dolgozik, de nem alaposan, 
amikor türelmességről ír és türel
metlenséget szít, amikor jelesen 
forgatja a tollat, de nem kielégí
tően olvas.

Háromszor ért bennünket az a 
kitüntetés, hogy ilyen formában 
foglalkozik velünk a „magasabb 
rendű“ sajtó. 1919-ben egy fővárosi 
lap január 24-iki számában mosda
tott meg bennünket és oktatott ki 
ugyancsak alaposan, s hogy a 
mosdatáshoz sárt, az oktatáshoz 
botot használt, az csak természetes. 
Ugyancsak azután nem sokkal ké
sőbb egy azóta kimúlt szombathelyi 
lap esett nekünk és a testvériség 
égisze alatt bánt el velünk nagyon 
is testvérietlenül. És most 1925. 
augusztus havában a „Jelenségek“ 
írója háborodott fel ellenünk a 
türelmesség jegyében.

Válaszunkat az izzig-vérig erős 
katholikus Zrínyi szavaival fejezzük 
b e : „Zelusnak neve alatt lutherá
nusok és kálvinisták ellen dekla- 
málnak. Ezekre hadakoznak és 
kiáltozva gyűlölködnek, s ha ő tő
lük lehetne, tüzzel-vassal. Nem 
isteni Zelus ez, hanem lábak alól 
felszedett ambíció, kivel maguk 
javát s nem az Isten dicsőségét 
keresik. Krisztus Urunk fundációját, 
a testámentomot elrontják“.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HA L ÁS Z  ISTVÁN
szíjgyártó mester B E L E D .
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Hindenburg távirata.
Hindenburg birodalmi elnök a 

Stockholmban ülésező keresztyén 
világkonferenciához a következő 
sürgönyt küldte: A keresztyén
egyházak százakra menő hivatalos 
képviselői találkoztak e napokban 
Stockholmban, hogy a jelen nagy 
kérdéseit a keresztyén erkölcsiség 
alapján megtárgyalják és a világ 
kialakulásának óriási feladatát a 
keresztyén lelkiismeret álláspontjá
ról megértessék, valamint a népek 
szociális gazdasági és politikai éle
tében előforduló szükségeit az 
evangélium szellemében enyhítsék. 
Ezt az összejövetelt én szívből 
üdvözlöm, mint értékes jelenségét 
ama számos törekvésnek, amelyek 
mind az emberiség igaz békéjéért 
küzdenek és reményiem, hogy a 
konferencia nagy és nehéz munká
jához Isten gazdag áldását meg 
fogja kapni; vajha tanácskozásai 
a szeretet és a megértés szellemé
ben folynának, s vajha e konferen
ciából oly erő sarjadna, mely az 
emberiség egészséges megerősödé
sét előmozdítaná.

Páris és London.
(Folytatás.)

Érdekes és tanulságos egy vasár
napi istentisztelet lefolyása Rue Saint 
Honoré templomban. Az orgona meg
szólal 1/t  11 őrekor A kántor művészi 
orgonaszámot játszik. Lelkész fölmegy 
a szószékre, rövid elöfohász után 
kihirdeti az énekeket. A francia pro
testánsok gyorsan, ritmikusan éne
kelnek, nem oly vontatottan mint mi. 
Majd a pásztor bibliát olvas és imád
kozik Agendáből. Rövid közének után 
textusolvasás. Majd csöndes orgona
játék a vallásos áhítat felébresztésére. 
A 30 perces beszédet a lelkész több
ször megszakítja s a híveket ének
lésre kéri fel. Majd imaolvasás, ál
dásosztás következik. A frakkos egy
házfi közben pénzt g)öjt a perselybe, 
íme tehát a párisi protestánsok sokat 
énekelnek, ami nagyon helyes.

Láttuk a 300 méter magas Eifel 
tornyot, sőt fel is mentünk liften a 
tetejére. Éjszakánkint hatalmas rek
lámok gyúinak ki oldalain. Csodáltuk 
a Louxembourg Muzeum fehér már
ványszobrait és modern festményeit. 
A Biológiai Múzeumban őslényeket 
szemléltünk meg. Egy este a Nagy 
Operába mentünk, amelynek márvány 
előcsarnoka pazar. Wágner: Lohen- 
gringjét hallgattuk meg. Megszemlél-
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tűk a Nemzetközi Ipari Kiállítást és 
sajnálattal láttuk, hogy csak Német 
ország és Magyarország pavillonjai 
hiányoznak.

Románia óriási plakátokon hirdeti 
kiállítását, persze Erdély termékeivel 
hivalkodva. Még az orosz Szovjetnek 
is volt 3 vörösre festett pavillonja, 
ahol cári ékszereket és kommunista 
propaganda iratokat árultak Voltunk 
a Hidi Múzeumban, ahol magyar 
katonasapkákat és huszármentéket 
fedeztünk föl. Végigjártuk a Napoleon- 
termeket, amelyre nagyon büszkék a 
franciák, ez az ő gloirjuk. Az inva
lidusok templomában megnéztük Na
poleon sírját is. Innen ütünk a* Perl 
Lachaise temetőbe vitt ki. Bementünk 
a Krematóriumba (halottégető), ahol 
a pap rövid beszéde után a holttestet 
lemezre fektetik és betolják az 1800 
C° fokos kemencébe. Egy óra múlva 
pár kilogrammnyi hamu lesz belőle, 
A hamvakat urnába teszik s egy kis 
üregbe rejtik el. Egy nagy oszlop- 
csarnok telve van ily üregekkel, a 
fedőlapon a halott nevével. Elzarán
dokoltunk több neves ember sírjához. 
Azon csodálkoztunk, hogy virágokat 
sehol sem láttunk.

Voltunk nagy áruházakban. A 
Lafagette áruház 2 ötemeletes épü
letből áll, az egyik csak női, a má
sik csak férfidivatot tartalmaz.

Párisban sok a magyar. Mintegy 
50—60 ezer munkás él itt, akiknek 3 
hetilapjuk is van. A Köztársaság — 
Károlyi Mihály lapja, magyar és francia 
szöveggel jelenik meg. Új Előre c. 
lap kimondottan kommunista. Párisi 
Munkás, szintén szociálista lap. Bi
zony jó volna, ha a magyar kormány 
nem sajnálná a pénzt ellenlap felál
lítására.

A párisi nép éjjel él. Az üzleteket 
reggel 9 órakor kezdik nyitogatni, 
tetszés szerinti ideig hagyják nyitva. 
Az erkölcs ledér. A nők ruházkodása 
hiányos. Van egy mulató: Menyor
szág és Pokol című, ahol dorbézolás 
folyik e vallásos szent fogalmak neve 
alatt. Másutt a keresztet csúfolják ki, 
amikor ráfeszítenek egy ruhátalan 
nőt. 16 éves leányok szülői felügyelet 
nélkül járkálnak férfiakkal az éjsza
kákban. A mély vallásosság ismeret
len. A vasárnapot nem szentelik meg. 
Ilyenkor is nyitottak az üzletek estig 
s helyébe hétfőn zárnak be. A temp
lomok nem telnek meg zsúfolásig. 
Magyarországot nem igen ismerik. 
Azt tudják ugyan, hogy létezik egy 
Budapest város, de azt hiszik, hogy 
Csehszlovákiában van Találkoztam 
az állomáson egy elzászi némettel,
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akinek igazat adtam, amikor ezt haj
togatta : Elpusztul Páris, ha így ha
lad. Nincsen itt gyermek, nincsen itt 
erkölcs.

Londoni kirándulásunk 3 napig 
tartott. Nem szólok a kellemetlen 
emlékű áthajőzásról. Gyönyörködtünk 
a Themze balpariján fekvő parla
mentben, amely körül helyezkednek 
el a minisztériumok. Álltunk a West
minster Székesegyház csúcsívei alatt, 
királyok, nagy emberek egész serege 
nyugszik itt. Bementünk a Szent Pál 
kathedrálisba, amely London legna
gyobb anglikán temploma. Tágra me
redt a szemünk a Britisch Muzeum 
mumiagyűjtemányén. Voltunk a Nem
zeti Képtárban, ahol az angol festők 
remekeit élvezhettük. A Biológiai 
Muzeum őslényeit megnézve az óriási 
Hyde parkba mentünk sétára. El nein 
kerülhettük a Wembley kiállítást a- 
rnely egy esztendő óta áll nyílva s 
ahol Ausztrália, Afrika, Palesztina, 
Kanada, I dia termékei csodálatos 
változatosságban kínálkoznak. Bepil
lantottunk a Tower várba a királyi 
kincsek megtekintésére s azután meg
figyeltük a Tower híd ke téválását 
egy befutó tengeri hajó előtt.

Az angol józan, értelmes, keres
kedő nép. Keleset mosolyog. Sokat 
ad a sportra, az egészségre, a ké
nyelemre, még az utazó eszközökön 
is. Este i O órakor elcsöndesedik a 
roppant város. Szombat déltől hétfő 
reggelig szinte meghal az élet. A va
sárnap a tetnplombajárás ideje Szent 
csöndben töltik meg a nagyméretű 
templomokat Hétköznap délelőtt be
néztünk 11—12 óra között a Szent 
Margit templomba, ahol áhitatos tö
megek térd -peltek A lelkész 10 per- 
cenkint az oltár elé lépett és felkerte 
a híveket: most a betegekért, most 
a halottakért imádkozzunk. Nagy pla- 
káiok hirdetik a következő vasárnap 
prédikálők neveit. Reggel 7 órakor, 
este fél 8-kor imádságos istentiszte
letek tartatnak. A Hyde-parkban min
den alkonyaiban ingyenszónoklatok 
folynak. A jó angolok leülnek maguk
kal hozott székeikre és hallgatják hol 
a szociálista, hol a zsidó pap, hol 
az anglikán lelkész beszédeit.

Páris olyan mint a mérges gomba, 
színes, szép, rikító. London olyan 
mint az ehető gomba, színtelen, egy
szerű. A párisiak feltűnően öltözköd
nek, hitvány anyagból, az angolok 
egyszerűen ruházkodnak, finom jó 
szövetből. Ha a kettő között válasz
tanom kellene, ezt mondanám: in
kább London, mint Páris.

Tátrai Károly.
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Az evangélium vértanúi 
Ausztriában.

A haushmnmerfeldci vérlörvóny- 
szék emlékét most ünnepelték az 
osztrák evangélikusok. Húnoinszűz 
évvel ezelőtt az akkor uralkodó 
II. Ferdinand kiadta azt a paran
csolatot, hogy az átkozott eretnek
ség kipusztítandó. Erre az összes 
ausztriai evangélikus lelkészeket 8 
nap alatt kiűzték az országból. De 
m ert a nép még mindég ragaszko
dott az evangéliumhoz, a felsőausz
triai kormányzó, gróf Herberstorlf 
Ádám, rettenetes példát statuált. 
A Frankenburg környéki evangé
likus parasztgazdákat egy nap az 
ottani nagy hársfához rendelte. 
Megjelent 6000 ember. Ezeket ka
tonasággal körülvette, 36 jómódú 
gazdát kiválasztott és megparan
csolta, hogy ketten és ketten kockát 
vessenek, aki vesztett, azt nyomban 
ott a hársfára felakasztatta. Ezen 
a helyen most kőből hatalmas em
léket állítottak, amely eme gazdák 
vértanuságát hirdeti.

A stockholmi világkonfe
rencia és a pápa.

A stockholmi keresztyén világ- 
konferenciára meghívták a római 
pápát is. Neander svéd lelkész, 
mint a konferencia megbízottja, 
személyesen eljárt Rómában a pá
pánál és felkérte őt, nevezné meg 
hivatalos képviselőit, de a pápa ezt 
kereken visszautasította. A szent
szék tehát nem kívánt résztvenni 
egy olyan konferencián, melynek 
célja a keresztyén együttérzést meg
erősíteni és a keresztyén élet lehető
ségét elősegíteni. Pedig ennek a 
konferenciának jelentőségét még a 
róm. kath. sajtó sem tagadhatja, sőt 
egyes lapok el is ismerik azt, külö
nösen az imponál nekik, hogy en
nek az újfajta zsinat képviselőinek 
fele laikusokból állott s így egy 
egészen új zsinati typus alakult ki.

Levél.
Hogy a Harangszó terjesztésének 

és megerősödésének melyik az igazi 
útja, erre nézve Útmutatásul szolgál
jon  az alábbi levél:

Nagy tiszteletű Szerkesztő Úr!
Nagyon jól esik nekem, mint szü

lőnek, ha nevezetesebb alkalmakkor

rólam kedves gyermekeim megemlé
keznek s nekem valamivel örömet 
szereznek. Én, ki nemcsak szülő, de 
egyúttal gyermek is vagyok még hál' 
Isten, szintén szükségét érzem annak, 
hogy egyedülálló, özvegy jó Anyámnak, 
még hátralévő napjaiban mennél több 
örömet szerezhessek. Mivel legutolsó 
ottlétemkor még a H  a r a n y  szót nem 
járatta, úgy vélem ez lesz a légür
esé seb b a já n d é k  számára, mely 
öreg napjaiban neki vigaszul szolgál. 
Ezért kérem a Harangszót becses 
címére özv. Zámolyi Pálné C sikvánd  
Győr megye küldeni. Az előfizetést 
az enyémmel fogom rendezni.

Maradtam teljes tisztelettel
Moson, 1925. aug. 12-én.

Z á m o ly i József'.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Győzelem a kísértés fölött.
Szept 7 Nincs legyőzhetetlen kísértés. 

Jakab 4.7—8. Bátor kezdés fele munka. 
Aki a leverettetés félelmével indul a harcba, 
bizonnyal verességet szenved. A Sátánnak 
egyik legveszedemesebb fegyvere az, hogy 
legyőehetetlennek tünteti fel magát s kény
szerűségnek mondja azt, hogy megadjuk 
magunkat neki. Bármilyen erővel támadjon 
is engem, bármennyire akarjon is elkábí
tani, tudom vaklárm3 az egész, nincs túl
erő a Sátán oldatán. Nincs legyőzhetetlen 
kísértés 1 Ennek kötelező ereje is van. Mert 
ha nincs legyőzheletlen kísértés, akkor nincs 
menthető vereség sem.

Szept. 8 Nem egyedül harcolsz. I. Kor. 
10 13 Azért nincs túlerő soha a Sátán ol
dalán, mert a kísértéseivel küzködő ember 
oldalán mindig ott van a hatalmas Isten 
segítsége A Sátán diadalmának tehát min
dig az az oka, hogy az ember nem veszi 
igénybe hű szövetségesének, az Istennek 
segítségét. Imádkozom-e én kísértéseimben 
s igazán szeretném-e, ha Isten megakadá
lyozná a Sátán diadalát rajtam, vagy csak 
„tisztességből“ imádkozom, de a szivem 
mélyén szeretném a bűnt megcselekedni? 
Márk. 14.38

Szept. 9 Forgasd Isten igéjének kardját. 
Lukács 4 .1—13. Jézus isten igéjével veri 
vissza a Sátán rohamait. Nem elég azon
ban a Szentfrás ismerete. Éva is ismerte 
az Isten igéjét, próbálkozott is kivédeni 
vele a kígyó támadását, de igen hamar 
kiütötte kezéből a Sátán Isten igéjének 
kardját (I. Mózes 3 . 2—5 ) Akik csak mű
kedvelők az Isten igéje kardjának forgatá
sában, rendszerint csak magukat vágják 
meg, nem a Sátánt. Ha szabad akarsz lenni, 
maradj meg az Isten beszédében. (János
8 .3 1 —32.)

Szept. 10 Gondolj a kísértés komoly
ságára. Efezus 6 . u —12. János 8 . 34. Az, 
hogy nincs legyőzhetetlen kísértés, nem 
jelenti azt, hogy most már becsüljük le az 
ellenség erejét s vegyük könnyen a dolgot. 
A kíséitő komoly és erős ellenfél, csaknem 
legyőzhetetlen. Nem elég azonban az ellen
fél erejének komoly mérlegelése, hanem 
szükséges az esetleges vereség következ
ményeinek a komolyságára is gondolnunk. 
Valahányszor engedek a bűnnek, szoro

A növényeknek legfon- 
? tosabb a nitrogén, ieg- 
I szükségesebb a nitro
gént pótom'! Azofouii 

I a természetes nitro 
génvetöm agtrágya 

I gabonát, növényt dú
san, egészségesen fej
leszti, jelentékenyen 
növeli a terméshoza
mot Egv kát. holdra 

)K 100.000. A termés
hozam a befektetett 
összeget megsokszo
rozza. Az ország min

den részéről elismerő levelek. Őszi ve
tésre : búza, rozs. árpa, repce, őszi 
borsó, őszi bükkönyre megrendeléseket 
felvesz és díjtalan ismertetőt küld a 
Magyarországi Azoform Részvénytársa
ság Vasvár.neetvei vezérképviselete: 
L a s z c z i k  G y u ' a  nyug. ni. kir. 
állategészségügyi főfelügyelő, Szombat

hely. Széli Kálmán u. 25. 2 -3

KÁT HOl O 
ÜIQOOO Kori

sabbra szorítom csuklómon a Sálán rab
sátrának bilincseit s nehezebbé teszem a 
szabadulásomat a következő támadásnál.

Szept. 11. Gondolj a Megváltóra. I. Kor. 
1 . is. A golgothai kereszt nemcsak a múlt 
egy eseménye, hanem a jelen hatalmas, 
isteni erőforrása is. Még a tivornyák má
morát is elludja oszlatni a felvillanó kereszt, 
amely az én bűneimnek következményét, 
Istennek szabadulásomért hozott nagy ál
dozatát s az én szégyenletes hálátlanságo
mat hirdeti. Sok keresztyén tapasztalta már, 
hogy a kereszt kísértőgyözö hatalom, azon
ban nemcsak azáltal, hogy megszégyenít. 
Ha közéig a Sátán, csak kezd el magasz
talni az Urat nagy kegyelméért, mellyel 
váltságot szerzett s elfut tőled.

Szept. 12. Gondolj arra, hogy ó ember- 
red meghalt. Róma 7 . 4— 6 A golgothai ke
reszt ereje abban is jelentkezik, hogy meg
öli az ó-embert. Krisztussal együtt az en 
régi emberem is meghalt s elteinettetett. 
hogy vele együtt új emberként támadjak 
fel. Valahányszor ó- emberem holttestéről 
le akarja gördíteni a Sátán a követ, hogy 
feltámassza, vagy ha mozogni mer, jelent
kezni akar, szent borzalommal kell, hogy 
visszalökjem : Meghaltál, nincs jogod é ln i!

Szept. 13. Gondolj a kisértés örömeire. 
Jakab 1 .2—3, 12. Amikor a Sálán látja, hogy 
mi Isten fe é közeledünk, új és új rohamra 
indu', mert fél, hogy elveszít minket. Az 
Isten pedig, amikor látja, hogy közeledünk 
feléje, megengedi, hogy próbára tegye a 
Sátán szándékainkat. Örülj a kísértésekben 
hogy Isten felé való közeledésedet igazol
ják s ez az. öröm is erőt ad a diadalomra.

TúrúcEj Zoltán.

K O R K É P E K .

K a rco la to k  a hétről.
A napokban vegyes bizottság szállt 

ki Nagyszakácsiba, hogy az állítóla
gos csodákat kivizsgálja.

A bizottság a kihallgatott tanuk 
vallomása alapján a következőket 
állapította m eg: „ A nagyszakácsi u. n.



294 HARANGSZÖ. 1925. szeptember 6

csodálatos jelenségek kizárnak minden 
terinészetfölölti jelenséget. Az állító
lagos csodák hire k ivé te l n é lk ü l  
hazug sá g o n  v a g y  csaláson a la p 
sz ik . amit maguk a fanatikus veze
tők is beismertek.

A községi bíró nem némult meg, 
siketnémák nem gyógyultak meg. Az 
állítólagos sánta közönséges csaló 
volt, az akácfa pedig már június 21. 
előtt száradóban volt.“

*
A nagykátai személyvonat egyik 

kupéjában Budapesten a takarító asz- 
szonyok eszméletlenül fekvő úrinőt 
találtak. Eleinte azt hitték, hogy al
szik és költögetni kezdték, később 
azonban észrevették, hogy körülötte 
az ülés és padló csupa vér. A men
tőkért telefonáltak. A mentők meg
vizsgálták a szerencsétlen nőt és meg
állapították, hogy a balkezének ütő
erei mélyen át vannak vágva, amelyet 
a mellette talált véres borotvával vá
gott át. A megejtett vizsgálat kiderí
tette, hogy a Rákos állomáson szállott 
fel. Ritiküljében egy cédulát találtak, 
amelyen a főkapitányságnak irt.

Azokivül egy hosszú levelet intézett 
a Protestáns leány testvérekhez, amely 
a következőket foglalja magában:

— Mindig szegény leány voltam, 
de megvolt a tisztességem és becsü
letem. Lelkiismeretlen gazemberek a 
tisztességemet, becsületemet támadták 
meg s nekem nincs más védekezésem, 
minthogy öngyilkosságommal bizo
nyítsam be ártatlanságomat. Értesítsék 
az ügyről a székesfehérvári törvény
szék válóperes ügyosztályát is.

A rendőrségnek sikerült megálla
pítani, hogy a leányt Szabados Kata
linnak hívják és valószínűleg azért 
lett öngyilkos, mert egyik székesfehér
vári úriasszony válópert indított férje 
ellen, kit azzal gyanúsít, hogy Sza
bados Katalinnal viszonya volt.

Hogy is mondja a nagy Luther 
az ő magyarázatos kis kátéjában: 
„Öl a bánat, a rágalmazó szó, az 
álnok nyelv, a gyűlölet, a csábítás, 
a rossz példaadas, melyek a lelket 
ölik meg. Tartsd szentnek felebarátod 
életét, mert Istennek képét viseli. “

H E T I  K R Ó N I K A .

A miniszterelnök előreláthatólag csak 
október első napjaiban veszi át a kormány 
ügyének vezetését. — Az olcsóság problé
mája foglalkoztatja az embereket Szakér
tők szerint lesz olcsóság, a valóságban 
lassú áremelkedést észlelhetünk. — A mező
gazdasági kölcsönt október elején bocsát
ják ki — Ady Endre szanatóriumi szobáját 
emléktáblával jelölték meg. Az ünnepi be
szédet Schöpflin Aladár mondotta.

Kolozsvárott most tárgyalják azt a nagy 
port, melynek vádlottja 200 diák, akik a 
kolozsvári rendőrprefektust egyizben be
csukták az egyetem épületébe és teljes egy 
napig fogva tartották.

Ausztria szeptember hó folyamán fel
szabadul a népszövetség ellenőrzése alól.

Csehországban „új emberek közössége“ 
címen új politikai part alakult.

Románia újabb támadásra készül elle
nünk Genfben.

A balti konferenciát Riga helyett Genf
ben tartják meg.

A német centrum pártban Wirdt kilé
pésével szakadás állott be.

Franciaország csakis a németek ter
hére akarja háborús tartozásait törleszteni.

A drúzdok az elmúlt héten benyomul
tak Damaszkuszba.

Sziriában tovább terjed a bennszü'öttek 
felkelése.

A marokkói spanyol fronton véres har
cok voltak.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

A  m i n d e n n a p i  é le tb ő l.
M éhszúrás. A méh szúrása igen 

veszedelmes, mert mérget fecskendez 
a testbe és sok méh szúrása halálos 
is lehet. A méh szúrás közben hegyes 
fuiánkját nagy erővel döfi a bőrbe. 
Mikor azután a méreg beoltásának 
megtörténtével fullánkját vissza akarja 
húzni, ebben a szúró tövisek vissza
felé álló fogai megakadályozzák és a 
méh erőlködésének rendesen az a 
vége, hogy a fullánk beleszakad és 
a szúrás a méh életébe kerül. De a 
beleszakadt fullánk, mint minden ide
gen test, például az ujjba fúródott 
szálka, izgat és a mérgezést követő 
helybeli gyulladást még fokozza, azért 

• méhszúrás után az első teendő a 
fullánknak óvatos kihúzása A méh 
mérge hangyasav. A fájdalmas bőr- 
gyu'ladás, mely a méhszúrás helyén 
keletkezni szokott, hideg borogatásra 
rendesen rövid idő múlva, minden

káro3 következmény nélkül elmúlik 
Az arcot, a szemet vagy a nyeldek- 
lőt érő szúrás természetesen sokkal 
fájdalmasabbak és esetleg az életet 
is veszélyeztelhetik. Sok méhnek, egy 
egész méhrajnak a szúrása az em
bert, sőt a lovat is megölheti. Van
nak emberek, akik a méhek mérge 
ellen nem fogékonyak sőt úgy látszik, 
a méh mérgével való ismételt beoltás 
a mérgezés erejét egyre csökkenti és 
az olyan ember, aki sokat foglalatos
kodik a méhek körül és aki ennél- 
fog7a gyakran ki van téve annak, 
hogy méhek megszúrják, idővel egé
szen immunis, védett lesz a méhek 
mérge ellenében.

A zsír avasodása. Mikor így 
melegszik az idő, gyakran hallom 
egyes háztartásban a panaszt: Meg- 
avasodott a zsírom, mit csináljak 
vele ? Főzésre gusztustalan, eladni 
nem lehet.

Mindenekelőtt a zsírnál az a leg
fontosabb, hogy ki legyen sütve, nem 
szabad addig levenni a tűzről, míg 
aranysárgává nem válik (tehát a 
szalmasárga nem e lég !), a töpörtő 
pedig nem rózsapiros.

Az edény, melybe szűrjük, kilúgoz
zuk, utána legalább 5— b léből öblö
getjük. Legjobb a zománcozott bödön, 
melyről sehol a máz nincs leesve.

A zsírt hűvös, szellős helyre állít
juk, nem szabad légmentesen lefödni, 
lyukacsos födővel vagy papírral kell 
csupán leborítani.

Homályos, száraz, szellős hely a 
megfelelő, világoson vagy nedvesség
től hamar kap szagot és ízt, a nap 
fény okvetlenül avasít.

H A R A N G S Z Ó .

Szenth. u. 12. vasárnapon.
Ev. Lukács 10. 23—37

Az Úr az irgalmas samaritánusról szók 
példázatban két kérdésre ad feleletet: I. Ki
csoda az én felebarátom ? II. Mit cseleked
jem, hogy az örökéletet vehessem ? — Ahoi 
megoldódik a második kérdés, önmagától 
megoldódik az első. A félholt jelképezi ebben 
a példázatban a vesztébe rohanó emberi 
lelket, akit Jézus még nem mentett meg, 
A vendégfogadó jelképezi a szentek közös
ségét; a vendégfogadós a Szentleiket, a két

V I T Á L I S  K Á R O  L  Y  kelmemíifestö 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 szórmeáruk 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. 15—20
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pénz az Isten Igéjét és á Sakramentumokai. 
így értelmezve ez a példázat a halhatatlan 
lélek megmentésének hűséges lefestése. Fi
gyelemreméltó, hogy a megmentés itt a 
felebaráti szeretettel van összefüggésbe hozva. 
— Jézus utasítása és felhívása ma is áll 
minden megmentett lélek számára: »Eredj 
el és te is aképen cselekedjél!“

Kapi Béla dunántúli pü-pök egy havi 
külföldi távoliét után családjával egyetem
ben aug. 31 én székhelyére, Szombathelyre 
visszaérkezett.

Halálozás. Terray Gyula udvari taná
csos, nyugalmazott gömöri evangélikus 
főesperes, életének 81-ik évében hosszas 
szenvedés után Rozsnyón elhunyt. Az el
hunytban a magyarhoni evangélikus egy
ház egy Gyurátz Ferenc, Scholtz Gusztáv 
püspökök után egyik legkiválóbb főpapját 
vesztette el. Terrayt a tiszai egyházkerület 
püspöki méltóságára kétizben is jelölték és 
mind a két alkalommal az egyházközségek 
tekintélyes része állott mellé. Kiváló lelki
pásztori, működésének elismeréséül annak 
idején Őfelsége az udvari tanácsosi címet 
adományozta, amely valóban a protestáns 
lelkészi karnál csak a kiválasztottaknak, a 
legkiválóbbaknak jutott abban az időben 
osztályrészül. Terray Gyula a felvidéki 
magyarságnak egyik vezéralakja volt mind
halálig. Temetése aug. 20 án ment végbe 
óriási részvét mellett. A felvidék magyar
sága, élén Szent-lvány József nemzetgyűlési 
képviselővel, a szlovenszkói magyar evan
gélikus szövetségnek elnökével nagy szám
ban jelent meg a végtisztességtevésen. A 
szertartást a rozsnyói evangélikus templom
ban Egyed Aladár és Schmidt István lelké
szek végezték, akik a nagy halott érdemeit 
megható beszédben méltatták. A családi 
sírboltnál utódja Szkalos Emil mondott 
gyászbeszédet.

Legyen az elhunyt kiváló evangélikus 
papnak emléke mindenkor áldott!

Nyugalomban. Kovács Mihály nagy- 
mórichidai lelkész, az evangélikus lelkészi 
karnak érdemekben gazdag veteránja nyu
galomba vonult. A jóságos Istennek meg
áldó kegyelme aranyozza be nyugalomba 
vonult szolgájának hátralevő életét.

A theologiai konferenciára Pécsre 
utazó azon vendégeinket, akik a Délivasuton 
kedvezményes menetjegyváltásra jogosító 
igazolványokra igényt tartanak, felkérem, 
jelentsék azonnal a megteendő útirányt és 
használandó kocsiosztályt, hogy az így je
lentkezettekről jegyzéket terjeszthessek fel 
a Délivasut igazgatóságához, ahol a külön 
névre szóló utalványok ki lesznek állítva.
— A Máv. vonalaira való kedvezményekért 
szept. 12-ig is elfogadom a je'entkezéseket,
— Baldauf ev. leik. Pécs

A gyámintézet köréből. A soproni 
felső egyházmegye gyülekezeteiben 1924/25. 
év folyamán gyámintézeti célokra gyűj
töttek : Ágfalva 692.030, Sopronbánfalva 
153.600, Balf 446 000, Harka 429.000, Sop
ron 6,232.257, Sopronkőhidfegyház 19.820, 
offertórium 383 900 K-t. A múlt évi mara
dék 361.730 K. Összesen 8,718 337 K.

A veszprémi egyházmegyében: Ajka 
64 500, Bakonycsernye 25.000, Bakonyszent- 
lászló 96.500, Bakonytamási 225 000, Dab- 
rony 331.000, Gecse 158.250, Hánta 138 680, 
Homokbödöge 210 000, Kerta 239.650, La- 
joskomárom 632 000, Magyarszombathely 
664.450, Marca'gergelvi 276 900, Nagyalá- 
sony 394 470, Öskü 254.200, Pápa 2 millió 
2.270, Sikátor400.000, Somlószőllős 295.550, 
Súr 291 500. Tés 236 700, Vanyola 200.000, 
Várpalota 363.980, Veszprém 500 000, Zaia- 
galsa 253 650, a múlt évi gyűjtésből fenn
maradt még 168.770 korona. Összesen 
8,423 020 korona.

Pécs. Az egyházközség templomának 
felavatása alkalmából egyházi épületeit 
alaposan renováltatja. A munkálatok 75 
millióba kerülnek.

Vendégszónoklat. A vadosfai artikulá- 
ris templomban István király napján Lom
bos Alfréd budapesti vallástanár vendég
szónoklatot tartott, mely alkalommal felhívta 
a vadosfai nemes összgyülekezet figyelmét 
a budafoki evangélikus egyház támogatá
sára. A budafoki evang. templom és papiak 
építésére 870 ezer K offertórium gyűlt be.

Bonyhád. Zvarinyi János főginin. tanárt, 
a legutóbbi vitézzé avatás alkalmából a 
kormányzó vitézzé avatta. A vitézzé avatott 
tanár „Zerinvári“ nevet vett fel.

Ráckozár gazdag programmá vallásos 
estély keretében ünnepelte Luther házas
ságának 400 éves évfordulóját, mely alka
lommal előadást Vágner J. lelkész tartott 
Alsónánáról.

A meszleni és acsádi gyülekezet István 
király napján hazafias—vallásos ünnepélyt 
rendezett a templomban, melyen a kezdő 
és befejező oltári imát Polgár János leik. 
végezte, felolvasást pedig Rácz S. s. lelkész 
tartott. Szavaltak: Nagy Irén (Meszlen) és 
Takács Sándor gimn. tan. (Acsád). Az of
fertórium 118.650 K-t eredményezett a 
gyámintézet javára.

Győr a legutóbb tartott képviselőtestület 
ülésén Wildhoffer Lenkét tanítónővé vá
lasztotta

Vallásoktatás az erdőben. Mint polá- 
nyi tudósítónk jelenti Raksi, Somodor é3 
Polány községek gyermekeit vasárnapról- 
vasárnapra hitoktatás céljából az erdőbe 
gyűjtik össze. Nagy örömmel jönnek össze 
a gyermekek minden alkalommal Istennek 
eme fenséges templomába, hol énekelnek, 
imádkoznak és készséggel fogadják ma
gukba az örökélet evangéliumáról szóló 
tanítást.

Az albertii (Pest m.) egyháznak sokáig 
emlékezetes kedves napjai maradnak aug. 
5—6 Körében ekkor üdvözölhette ugyanis 
a pestmegyei középegyházmegyét, mely dr. 
Lehotzky Antal kir. közjegyző, egyházme
gyei felügyelő és Bódy Pál esperes elnök
lete alatt ott tartotta első évi rendes köz
gyűlését. Ugyanakkor alakult meg az egy
házmegyei tanítóegyesület, elnökéül Bartal 
Béla péterii kántortanítót választván meg. 
Az első napon tartani szokott bizottsági 
gyűlések és lelkészértekezlet uián este a 
templomban gyámintézeti istentisztelet ke

retében szép műsorral vallásos estély tar
tatott, melyen az igét Csaba Gyula péterii 
lelkész hirdette. Maga a közgyűlés, melynek 
kiemelkedő pontjai a felügyelő tartalmas 
megnyitó beszéde, s az esperes nagy gond
dal összeál’ítotc évi jelentése voltak, ékes 
rendben letárgyalt progratnmjával minden 
jelenvolt lelkében maradandó emléket ha
gyott.

Toronyavatós. Az alsómaráci gyüleke
zet új tornyot építtetett, melynek ünnepélyes 
felavatása szeptember 6-án lesz.

A Nemzetközi Jóbarátság Egyházi 
Világszövetségének stockholmi konfe
renciája. A Nemzetközi Jóbarátság Egyházi 
Világszövetségének stockholmi konferenciá
ján, melynek magyarországi képviselői töb
bek között báró Kaas Albert az Országos 
Luther-Szövetség elnöke, országgyűlési kép
viselő, dr. Tóth István kultuszminiszteri 
tanácsos, dr. Boér Elek, elnökké a cantem- 
buryi érseket választotta meg; tiszteletbeli 
alelnökké többek között Raffay Sándor dr. 
evangélikus püspököt is.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Esküvő. Dr. Uhrin András és Szlany 
Márta Békéscsabán házasságot kötöttek.

Wagner Ferenc és Berger Jolán augusz
tus 15-én tartották esküvőjüket Székes
fehérvárott.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .

Németország. Dacára annak, hogy na
gyon is szanálták Németországot a meg
élhetési viszonyok mégis igen nehezek le
hetnek, amit abból is lehet következtetni, 
hogy a kivándorlók száma a folyó évben 
sen  csökkent Ez év januárjában 5151, 
februárjában 4938 márciusában 4756 lélek 
vándorolt ki, arni 14 845 lélek véradót 
jelent az országra és pedig idegen államok 
számára.

Berlin forgalma óriási módon nő, a f. 
év első feleben 266 és fél millió embert 
szállítottak a közúti vasutak és pedig 92 
milliót a gyors vasutak a többit az omni- 
busok és az elektromos vasutak. Ezek a 
számok a tavalyi számokhoz képest ll°/o- 
os emelkedést mutatnak.

Az ez idei Giessenben tartandó Gusztáv 
Adó f Egylet föülése igen érdekesnek ígér
kezik. Eltekintve az egyházi ünneptől, mely
nek programmja máris olyan, hogy sok 
érdeklődőt vonzhat, népünnepélyt is rendez
nek, amelyen a hesseui népviseletet fogják 
bemutatni t. i. annak a vidéknek, mely még 
mai napig úgyszólván egyedül egész Né
metországban megtartotta régi és igen fes
tői népviseletét. Már több mint száz falu 
népe készül erre az ünnepre.

Franciaország. Elszász-Lolharingiában 
a franciák csak nem tudnak a néppel bánni 
s egyes túlzó közegek mindég felizgatják 
a kedélyeket. Megtörtént e napokban, hogy 
az ottani ev. lelkészt és egyházi tanácsosi

Erzsébet Királyné szálló Budapest, IV., Egyetem-utca 5. és 7.
Elsőrendű modern polgári szálló, a Belváros központjában. Központi fűtés, mosdók hideg
meleg vízvezetékkel. Lift. E l i s m e r t  jó k o n y h a .  Esténként cigányzene. Polgári árak.

Evangélikus papok és családok megszokott találkozó helye. 9— 12 Szabó Imre, szállodás.
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Bornt a katonai hadbíró állítólagos enge
delmesség megtagadás miatt 4 napi elzá
rásra és 125 márka pénzbüntetésre Ítélte. 
Egy szombat este a városnak ezen első ev. 
lelkésze sétára indult, amidőn a piac kö
zepén hirte en hozzáiépitt két francia csen
dőr és letarlóztatta. A t a kérését, hogy 
engedjék előbb haza hogy övéit e'őkészií- 
heese, tekinle be nem vették. Tényleg bör
tönbe hurcolok és becsukták. Másnap még 
istentiszteletet sem lehetett tarh ni A fel
sőbb egyházi halóságok e meggyalázás el
len energikusan protestálfak s kérik az 
illető hatósági közegek megbüntetését.

Oroszország. Oroszországnak sok mil
lióra rugó emigránsa van a liijiföld külön
böző államaiban Érdekes, hogy ezek miként 
iparkodnak nemzetiségüket fenntartani. 
Mindenütt orosz iskolákat állítanak fel, az 
orosz külföldi tanítóság paedagógiai folyó
iratot ad ki és tanítói összejöveteleket is 
rendeznek. A legutóbbit Prágában tartották. 
Vannak iskoláik Németországban, Bu gáriá- 
ban, Jugoszláviában és Csehszlovákiában, 
amelyeket magok az emigránsok fizetik 
nagy részt, de állami szubvencióban is ré
szesülnek. Teljes állami segé yí csak Észt
országban élveznek, míg Lengyelország 
egy fillért sem ad. Az egész ügynél az a 
csodálatos, hogy nemcsak elemi iskoláik 
vannak, hanem gimnáziumaik is úgyhogy 
hazájuk számára növeli nemzedékei is tud
nak nevelni.

ÚJDONSÁGOK.
A bankjegylebélyegzés likvidálása.

Szeptember elsején megkezdődik és 3U-ig 
fog tartani a pénzlebelyegzésröl kiadott 
ideiglenes kincstári elismervényeknek 5 
százalékos járadak köicsön kötvényekre való 
kicserélése. A 125 ezer koionánál kisebb 
értékű pénztári eiismervényeket készpénz
ben fizetik ki.

Meghalt Hötzendorfi Konrád. A régi 
osztrák—magyar monarchia vezérkarának 
volt főnöke, Hötzendorfi Konrád Ferenc 
báró tábornagy iegnap 74 éves korában 
agyvérzésben meghalt Margeníheimban.

A gazdák sokalják az adót. A gazda- 
társadalom köreben mozgalom indult meg 
azirányban, hogy a pénzügyminiszter a 
jövedelemadónak a terméseredményhez ké
pest 15—30 százalékkal való felemel isi 
tervét ejtse el.

Hindenburg lesz egy szobafestő hu- 
szonkilencedik gyermekének a kereszt
apja. Breinig hailei szobafestő tizedik fia 
keresztapjának Hit denburgot kérte tel. 
Hindenburg a kérési teljesítene. Breinignek 
előző házasságából 19 gyermeke s ületett, 
Hindenburg keresztfia tetiat 29 gyermeke. 
Ezek közül 16 van élesben.

Nem lesz újabb B lista a tanítóság 
körében, mert a kúhuszmimszter tanyai 
iskolai programmjával kapcsosaiban a feles
leges tanerők elhelyezést nyernek.

Fejérmegyében milliárdos kárt oko
zott a gyújtogatás. Tabajd es Val közsé
gek közoit tekvo Katalin pusztán a/, elmúlt 
napokban veszedelmes arányú lü .vész pusz
tított. Az égést valószínűét; gyújtogatás 
okozta. A kar meghaladja az egym.l iárdot.

Kilencedszer is megnősült egy ame 
rikai orvos. Az amerikai Wa áronban 
csodájára jírnak a 81 esztendős dr. Kobens 
Schaddon orvosnak, aki a napokban kilen
cedszer nősült meg. A kilencedik menyecske 
neve Fannie Davis és 21 esztendős.

Erdélyben visszaállítják az esküdt
széket. Rövidesen egész Erdély területén 
visszaállítják az esküdtszéket.

Hatlábu borjú. Lendvav János gogán- 
fsi föidmíves tehene hatlábu borjut ellett. 
A harmadik pár láb a borjú oldalából nőtt 
ki s a rendes iábakkal egyenlő nagyságú. 
A borjú élve jött a világra, de Hamarosan 
kis/.envedett.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának az Uj Időknek 35. számában 
folytatódnak Beczássy Judit és Nicholson 
Meredith érdekes szép regényei. Közli a 
lap azonkívül Terescsényi György, Belloc 
Lownden és Scossa Dezső elbeszéléseit, 
Rákosi Jenő cikkét, Gács Demeter versét, 
ifj. Matavovszky Béla versfordíiását, számos 
művészi és időszerű képet és a lap rend
kívül népszerű rovatait, a szerkesztői üze
neteket és a szépségápolást. Az Uj Idők 
előfizetési ára negyedévre 80.000 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest, V!., Andrássy-út 16

Kertész Béla szerkesztésében megje
lenő pompás asszonyujság mi .(lent felölel, 
ami a háziasszonyt érdekli. Ne halassza 
holnapra a magyar uriasszonyok e kiváló 
közlönyének megrendelését, hanem még ma 
kérjen mutatványszámot a „Magyar Uri
asszonyok Közlönye“ kiadóhivatalától, Bu
dapest. V., Sólyom u 16. 1. 10. Előfizetési 
ár félévre 100.000 korona.

a  NEMZET a legszebb magyar szép
irodalmi lap. Munkatársai a magyar iro
dalom legkiválóbb képviselői. Előfizetési 
ára egész évre 600 ezer, félévre 300 ezer, 
egy negyedévre 150 ezer korona. Kiadó- 
hivatala : Budapest, Vili. kér. Eszterházy- 
ucca 4/a. szám. Köztisztviselők 20 száza
lék kedvezményben részesülnek.

tfítÜGlö« ón ki&dó: C'ZIPOTT ftÉZA
Tíwíy«»?*#.

Sterkeaitítire: NÉMETH RABOLT. 
Kiilr«totut uera adunk r iu n .

Eladó egy jó állapotban levő
H a r m ó n ia  rn ,
elsőrangú gyártmány (Macnibarg gyár) 

2-es manuális, 17 regiszterrel. 
Ugyancsak eladó kitűnő állapotban levő

JE* a t h é  p h o ii
(tölcsér nélküli Grammofon) művészi 
lemezekkel. Bővebbet: Dr. Vámos 
Arthnrné, Pécs, Városházépület. 5 . 5

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- É S  FA BÚTOROK, 
S O D R O N Y  Á G Y B E T É T E K

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr, 
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Egy protestáns 29 éves intelligens leány, 
aki varrni is jól tud, házvezetőnek, vagy 
gyermekek mellé anyahelyeltesnek is el
menne. Címe válaszbélyeg ellenében meg
tudható a  kiadóban. 5 — 6

özvegy, nyugdíjas, vagy iparos állandó 
lakást kaphat Balatonalmádin „ B o r o s 
villában“. 6—6

Elemi s polgári iskola közelében lakó 
özv. evang. papné vidéki leánykát teljes 
ellátásra magához venne. — Cím : özv. 
Horváth Béláné Budapest, VI, Szt. László 
u. 26 IV. 30. 6—6

A Szold-gazda«ág faiskolája ajánlja 
gvümölcsfa oltványait, vad- és magcseme
téit, 180—229 cm. magas törzsű alma út- 
sorfáit, gazdasági és díszfáit, díszcserjéit, 
gyümölcstermő bokrait stb. kiváló erősség
ben és fajtákban. Az előrelátható nagy 
keresletre tekintettel előjegyzések már most 
eszközöltetnek. Megkeresések a központi 
irodához Mezőlak (Veszprém megye) inté- 
zendök. 4— 6

Ár- és fajtajegyzéket kívánatra küldünk.

Mátin Sándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  Beled, Fő utca. ---

Állandóan dds választék érc- és 
iakoporsókban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 47

Hirdessen a „H arangszó“-ban.

S. Kováts Menyhért
orgonaépítömester Veszprémben,

kit annak idején Istenben boldogult 
Gyurátz Ferenc püspök is ajánlott 
gyülekezeteink pártfogásába. Elvállal: 
ORGONA-átalakitást, javítást, hango
lást, HARMONIUM-javitást, hango
lást, mérsékelt árak mellett az ország 

bármely részében. 6

Nyomatott WslníCh Béla viDamüzetnü könyvnyomdájában Szentgcttbárdon.
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A „HAHAKU8Z0“

előfizetési ára ! a harmadik 
negyedévre 18.000 koroua. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Lather-SaSvetégi tagoknak 

10°/o-ob kedvezmény. 
Amerikába égési évre 8 
dollár; az utódállamokba 
a III. negyedre 20.000 K.

A .Harangsió" terjesztő
iére befolyt adományokból 
szórványban lakó hívőink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Előre és felfelé!
Gal. lev. 5. 16. „Mon

dom pedig, Lélek szerint 
járjatok . .  .“

Élhet-e a hívő ember egészen 
bűn nélkül ebben a jelenvaló világ
ban ? Egyesek erre a kérdésre nagy 
bátran igennel felelnek, sőt annyira 
mennek, hogy magukra nézve a 
Miatyánk ötödik kérésének imád
kozását egészen feleslegésnek tart
ják. Óh nem ! soha, sohasem sza
bad megfáradni e könyörgésben: 
„Bocsásd meg a mi vétkeinket!“ 
Hiszen, ha egy rossz gondolat, egy 
haszontalan szó, a jóban való meg- 
lankadás, vagy a szeretetnek egy 
parányi hiánya már bűn — hogyan 
mondhatná el akkor valaki, hogy 
ő már minden bűn nélkül él ?! 
Bűn egyedül csak a Krisztusban 
nem találtatott. Nékünk pedig halá
lunk órájáig feltétlenül szükségünk 
van bűneink bocsánatára.

De ennek ellenére sem szabad 
ám a könnyelműek közé állva azt 
mondani: Ha életem végéig bűnös 
maradok, akkor néhány bűnnel 
több vagy kevesebb már nem szá
mít, majd elnyerem azért bűneim 
bocsánatát! . . . Oh nem! hisz ez 
a tévedés veszedelmesebb lenne, 
mint az első, t. i. a bűntelenséggel 
való hivalkodás — mert az egyenlő 
volna, az Isten kegyelmével űzött 
gonosz játékkal. Naponkénti meg- 
szentelődésre van szükségünk! 
Mert ha nem haladunk előre a 
megszentelődésben, ha nem növe
kedünk szakadatlanul a jóban, va
gyis örökös előrehaladás nélkül, 
nincs keresztyén élet! Gondoljunk 
csak ezekre az apostoli intelmekre: 
„Legyetek mindig tökéletesebbek“. 
„Törekedjetek a szentségre, amely 
nélkül senki sem fogja meglátogatni 
az U rat. . .“ azért sohse felejsük

e l: Igazi előrehaladás nélkül nincs 
keresztyén életi

Lélek szerint járjatok 1... s hogy 
így járhassunk: imádkozzunk Szent
lélekért; éljünk szorgalmatosán a 
kegyelmi eszközökkel, és akkor a 
mi keresztyén életünk egy boldog 
előrehaladás és felfelé emelkedés 
lesz.

Uram Isten! segíts Lélek szerint 
járni, s a testet megfeszíteni gonosz 
indulataival — amint ez teelőtted 
kedves!

„Nincsen szivemnek teljes tisztasága 
Körülvesz a világnak hiúsága,
És a bűnökre csábít szüntelen;
Nincs ember itt a földön büntetem 
A szent erőt, Isi "'ll, nekem te adj.-.d, 
Elesni, veszni hívedet ne hagyjad,
Te adj erőt, míg tart a küzdelem, 
Benned bízom, erős, nagy Istenem !“

Ámen.
Németből: N. M.

A Biblia az angol iskolákban.
Egy olasz művésze az irótollnak, 

Pietró Rebóra tanár, eióbb a liver
pooli és most a manchesteri főisko
lának a tanára a honfitársai részére 
könyvet írt az angol iskoláról. La 
scuola in Inghiiterra. Pedagógusoknak, 
politikusoknak egyardnt csemege. Kér, 
hogy a Harangszó még mindig nem 
tudott nagyobbra nőni terjedelemben. 
Bővebb ismertetést érdemelne.

Néhány adat a könyvből. Amint 
nem az állam teremtette meg a ha
talmas angol imperiumot, hanem a 
gyarmatosító magánvállalkozás, mely
re az állam csak akkor tette rá a 
kezét, mikor már a készbe ülhetett 
bele, az iskolaügybe is csak a leg
utolsó időkben avatkozott, mikor már 
az egyház által vetett alapon nagyra 
nőtt.

Közoktatásügyi törvénye például 
csak 19 J 8. óta van. Közoktatásügyi

minisztere csupán 1898. óta. A köte
lező elemi iskolai oktatást csak 1876- 
ban rendelte el. Azzal, hogy hol ta
lálnak iskolát a tankötelesek, már 
nem törődött. Tudta az állam, hogy 
majd megtalálja mindegyik a magáét. 
Meg is találta. Mindig volt, aki állít
son iskolát.

Arra való volt az egyház már a 
középkor óta. Ezzel keltek versenyre 
idővel a nagybirtokosok, nagyhajósok. 
Az ipari fejlődéssel a gyárosok. Kul
turális társulatok és végül a magán- 
vállalkozások, melyek mindig és min
denütt megjelentek a maguk iskoláival, 
ahol ez a jövedelmező foglalkozási 
ág megélhetést biztositott egy-egy 
élelmes tanítónak, vagy tanítói tes
tületnek.

És míg most az új közoktatásügyi 
törvény életbeléptetése óta is az állam 
nem tekinti magát az iskolák urául. 
Csupán mellérendelt szerepet kíván 
magának az iskola autonómiája mel
lett. Csak jóindulatú néző. Az elemi 
oktatástól egészen fel az egyetemekig 
a maga törvényei szerint rendezkedik 
be minden iskolg.

És mégis a berendezések sokféle
sége mellett tételes törvény nélkül 
egy egységes szellem alakult ki az 
egész oktatásügyben a legalsó foktól 
a legmagasabbig: arra nevelni a 
gyereket: magától cselekedni, elszen
vedni a fizikai fájdalmakat, ellenőrizni 
a maga érzelmeit, nem sírni és nem 
handabandázni.

És ezt hogyan valósítja meg?
Bámulatosan egyszerű eszközökkel.
Az első: a Biblia. Ebből merítik 

a nevelés alapelveit. Morális oktatás. 
Simmi hitcikkelyezés, semmi feieke- 
zetieskedós. A bibliai oktatásnak a 
célja egy, egyetlea egy : hinni 1 Hinni 
a szent könyvben. És ezen a hiten 
keresztül a gyermek lelkét a Szentlélek 
ruhájába öltöztetni. Megcsontosítani 
benne egy gondolatot: hinni a jónak

Nem tehetségen, akaraton múlik a Harangszó támogatása.
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diadalmas erejében. Hinni kételkedés 
nélkül. Hinni közönyös fásultság nél
kül. Hinni olcsó lázongás nélkül, 
visszataszító tudálékoskodás, okosko
dás nélkül. Hinni abban, hogy vannak 
kötelességek, melyeket teljesíteni kell, 
mert csak ez a hit az egyedüli útja 
és módja annak, hogy a kötelesség 
teljesítve és jól lesz teljesítve. Hinni 
magunkban.

Ezzel az alappal vezetik be a 
gyereket a testi és szellemi gyakor
latokba. A sportba és a stúdiumokba. 
Egyik sem külső máz, de nem is 
nyaktOrő vagy bűvész mutatvány.

Mint az előkelő vívás művészete. 
Az izmoknak és az agynak és az 
idegeknek összhangzó kiművelése. 
Bajtársiasság, fegyelem, egyenesség, 
méltányosság és mindenek fölött ne
messég a gondolkodásban. Kemény 
munka után hosszú pihenő, egyszerű 
ételek, kemény ágy.

Igaz — mondja az író, — hogy 
tisztán tanulmányi előmenetel szem
pontjából az angol iskolák alatta 
maradnak a kontinentális iskoláknak 
És mégis különb eredményeket mutat
nak fel. Mert például a kontinentális 
iskolákban talán jobban megtanulják 
elrecitálni a mondást: hazudni nem 
szabadi Angliában azonban ezt úgy 
tanulják meg, hogy az életbe viszik 
át, hogy nincs véresebb sértés, mintha 
valakire azt mondják, hogy hazug.

A botbüntetés az iskolákban el 
van tiltva. De ha diákot hazugságon 
érnek, akkor az egész diákság köve
teli a hazugnak megbotozását. És ez 
a követelés oly elemi erővel tört ki,

Esti imádság.
Kérünk Téged, jó Istenünk,
Légy az éjjel is mivelünk;
Óvj meg minket minden rossztól, 
Őrizzél meg a gonosztól. 
Őrangyalod legyen velünk,
Ha álomra zárjuk szemünk,
Óvd meg kedves Szüleinket, 
Házunkat és mindenünket.
Add, hogy reggel felkelhessünk 
S  Téged újból dicsérhessünk.

Ámen.
ÜERENGAY PÁL.

Elégedetlenség*.
Irta: Sass János.

Alkonyodik. Királykut község uccáin a 
hazatérő nyájak verik föl a port. Közben- 
közben egy-egy ekeló szántja végig az ucca 
zörgő kavicsát. A falu gémeskutja körül 
vizhordó lányok vidám csevegése s derűs 
kacagása hallatszik. Gyermekek raja futká- 
roz egyik kaputól a másikig. A házak
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hogy meg kellett változtatni az iskolai 
szabályzatokat és a hazugokra a bot
büntetést fenntartani. Dupla kimérés
ben a rágalmazó hazugokra.

Kiölése a fenegyerek hírére, az olcsó 
virtuskodásra való vágyódásnak. Tisz
taság és komolyság. Eredetieskedés 
nélkül.

A mások véleményének feltétlen 
tiszteletben tartására való neveléssel 
magától elmaradt a rossz neveltségre 
valló vitatkozási főlényfitogtatás. Sem
mi fölényeskedés, semmi türelmetlen
ség. Megvetése a hangzatos retori
kának, a haszontalan és felesleges 
frázisoknak, a dagályosságnak, a 
műérzelmeknek és a büntető fellépés
nek. Az önuralom hiányának.

És minden csalásnak, még az Írás
beli vizsgákon is. Minden ezer vizs
gázóra egy, legfeljebb két olyan vizsga 
esik, amelyben nyoma van valami 
tiltott segédeszköz használatának. Ezek 
mindig mélyreható vizsgálat tárgyát 
képezik. Nem annyira a tudás fogya
tékossága miatt, hanem a vizsgálókkal 
szemben megnyilvánuló tiszteletlenség 
és az erkölcsi fogyatkozás miatt, amit 
a csalási szándék elárul.

És végül még valami. Az angol 
a világnak leghazaszeretőbb nemzetei 
közül való. És ezt a szót, hogy „ haza “ 
soha nem hallani, mert ízléstelenség
nek tekintenék, ha valaki jelszavas 
hazafi akarna lenni. A hazájukat 
naggyá tették, de a nevét a szívükben 
őrzik.

Nagyjában Jókainak a tízparancso
lata, amit őtven éves írói jubileuma 
alkalmával a magyar ifjúságnak adott

kéményei ontják a keserű füstöt. A konyhán 
vígan pattog a tűz. ízletes vacsora várja 
a mezőről fáradtan haza igyekvő gazdát 
és cselédet.

Az ucca akácfáinak sora alatt a helybeli 
evangélikus lelkész, Finta József ballag 
elefántcsontfogantyus, vastag nádpálcájával 
váltogatva lépéseit. Rendes szokása szerint 
valamelyik hívének családját látogatta meg 
és úgy látszik, — derűt sugárzó szemei 
bizonyítják, — hogy lelkét kielégítő, sziv- 
vidámító tapasztalatokkal megrakodva tér 
haza.

Amint azonban ama kastély virágos 
előkertjének rácskerítéséhez ér, arca elko
molyodik, lépései meglassudnak. Az a gon
dolata támadt, hogy betér a kastély urához, 
ki már hosszabb idő óta betegen fekszik. 
De eszébe jut egyszersmind, hogy Király- 
kuti Miklós úr milyen gyakran éreztette 
vele, hogy nem szereti a papokat; kigú
nyolta a vallást, mely szerinte csak a mí- 
veletleneknek való. Tűnődve magában már 
el is hagyta a rácsajtót; hanem mégis 
visszafordult és belépve az udvar fehér 
kavicsára, határozott léptekkel ment a kas
tély ajtaja felé.

— Isten hozta tisztelendő úr! — fogadja 
Miklós úr ágyában felkönyökölve a tiszte
letteljes üdvözléssel belépő lelkészt — fog-

és az első az volt: érzelmeiddel ne 
dicsekedj, de el se is titkold azokat I 

És ezekből a szerény hallgatag- 
ságú angol diákokból kerülnek ki a 
világ urai, életvidám, életerős férfiak.

Mengesz J.

1925. szeptember 13.

R dongó.
Forró nyári napon irodámban 

ültem nyitott ablaknál és prédiká
ciómon gondolkoztam. Nagy csend 
volt körülöttem, m ert csak így tu
dok elmélkedni. Egyszerre csak 
egy dongó repült be a szobába és 
zümögésével annyira megzavart, 
hogy képtelen voltam gondolkozni. 
Felfigyeltem a dongóra. Kezdetben 
végig röpülte a szobát mintha tá
jékozódni akart volna, hogy hol 
van. Majd mikor megelégelte neki 
röpült az ablaknak. Már azt hittem, 
hogy megszabadulok a kellemetlen 
vendégtől, amikor azt vettem észre, 
hogy nem az ablak alsó nyitott 
részén keresi a kivezető útat, ha
nem  teljes erejével a felső zárt 
ablakoknak repül. Bántani, kergetni 
nem mertem a dongót, mert isme
rem  ennek a bogárnak a termé
szetét, könnyen megdühödik és neki 
támad az embernek. Hagytam hát. 
A dongó csak röpködött. Mindég 
erősebb és erősebb lett a ziimögése, 
mintha mindég dühösebb és dühö
sebb lett volna. Dühiben már az 
ablak felső részét sem találta. Neki 
ment a fehér falnak. Neki a csil
logó lámpának. Neki a fényes kép-

1 aljon helyet. Mi jót hoz a szegény betegnek?
— Amit én hozhatok tekintetes uram, 

annak jó s üdvös volta attól függ, milyen 
szívvel fogadják. A legnemesebb mag sem 
hozza meg az óhajtott termést míveletlen 
talajban és kedveződen időjárás után.

— Nos, az időjárás ellen azt hiszem 
nem lesz kifogás. Ez alatt a két hét alatt, 
amióta itt fekszem egyedül, elhagyatva, 
fizetett emberek ápolása mellett, sok min
den megfordul az eszemben és gondolataim 
olyan hangulatba ragadtak, hogy egy ta
pasztalt és nemesen érző férfiúval, aminő
nek a tisztelendő urat ismerem, nagyon 
óhajtok bizalmas szót váltani,

A lelkész arcát egy pillanatra örömpír 
futotta át, szemei felcsillantak, amint azokat 
a  beteg kérdő tekintetébe vetette.

— Szóljon tekintetes úr őszintén. Miben 
lehetek szolgáltjára ?

— Abban, amihez az orvosok nem 
értenek Betegségemből, úgy látszik, las
sanként kilábolok. De le kell mondanom 
hosszú időre azokról a kedvtelésekről, 
amelyek nélkül azt hiszem nem érdemes 
élni.

— Ismeri a tekintetes úr Gerzsi Már- 
tonnét. Ez az asszony a minap, amikor 
este felé hirtelen az a hideg szél sivított 
végig határunkon, kis fiával sietvén haza



kereteknek. Csak a nyitott ablakot 
nem látta és nem találta el. Ott 
keringett, ott zümögött a szoba 
mennyezete alatt közvetlenül. Jó 
soká tartott röpködése míg végre, 
mert folyton nagy erővel neki ment 
a kemény tárgyaknak egy hatalmas 
ütés következtében elbódult és le
esett a földre. Csak akkor mertem 
megfogni és kidobni az ablakon.

Amíg a dongó a szobában za- 
jongott belépett hozzám a felesé
gem és ő is érdeklődve nézte a 
bogár vergődését. Amikor az ab
lakon kidobtam azt mondotta, hogy 
mégis csak oktalan teremtés egy 
ilyen dongó. Ott a nyitott ablak, 
ott a szabadulás útja s nem hasz
nálja nem látja, hanem saját ere
jével akar magának új járatlan utat 
járhatóvá tenni, limber ilyet még 
sem tesz, jegyezte meg végül, és 
kiment a szobából. Elgondolkoztam 
feleségem megjegyzésén. Ember 
ilyet nem tenne? s mert éppen 
prédikációra készültem, Isten or
szága felé vezető útról gondolkoz
tam, egyszerre a dongóban az em
ber képét láttam. Az ember is csak 
betoppan ebbe a világba, mint a 
dongó az én szobámba. Itt él, itt 
zajong, itt ziitnög ő is. Keresi a 
kivezető útat, de rendszerint nem 
találja. Pedig az Isten országa felé 
vezető út nyitva van számunkra. 
Megnyitotta azt régen a mi Urunk 
a Jézus Krisztus. De az emberek 
nem látják. Nem is akarják látni. 
Maguk akarnak maguknak útat ke
resni. Addig keresik, addig ütköz-
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a mezőről, lekapta kendőjét derekáról és 
gyermekét takarta be vele, hogy ez meg 
ne fázzék; minek folytán ő maga fázott át 
és csak a gyors és erélyes ápolás mentette 
meg súlyosabb bajtól. Ez a földmíves asz- 
szony saját egészségét hozta áldozatul 
gyermekéért, a tekintetes úr pedig sajnálna 
az egészségért lemondani némi kedvtelé
sekről, amelyek az életre nézve épen nem 
szükségesek ?

— Nem szükségesek? Milyen könnyen 
oda veti ezt a tisztelendő úr, akinek van 
családja. Nem képzeli, milyen rideg az 
élete annak, akit nem vár senki a négy fal 
között, amikor ,a jó pajtások víg társasá
gából hazatér. És most lemondjak borról, 
dohányról, az éjszakákat ne mulatozással, 
hanem csendes alvással kell eltöltenem. 
Ami a tisztelendő úrnak a család, nekem 
az a jóbarátok víg társasága pohárcsengés 
mellett. Ha ezeket nélkülöznöm kell, mit 
er akkor az élet?

— És ki, vagy mi az oka, hogy ennek 
a szép háznak zordon éghajlatát nem deríti 
föl házi asszony édes mosolygása s ezt a 
dermesztő csendet nem űzi el vidám gyer
mekek csevegése?

— Azt már sok lányos anya s özvegy
asszony szememre vetette, hogy miért nem 
házasodtam meg. Pedig igen egyszerű
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nek mindenféle nehéz akadályokba, 
míg végre ők is bódultán össze
esnek. Csakhogy az embereknek 
mégis csak jobb dolguk van, az 
összeesett, az összetört lelket sze
retettel emeli fel azután a mi Meg
váltó Urunk, az Úr Jézus, megmu
tatja a kivezető útat, nemcsak maga 
vezeti tovább a lábadozót, míg végre 
felveszi a mennyek országába, mert 
hiszen az Úr Jézus azért jött e vi
lágra, hogy megtartsa, ami elve
szett vala. (Máté XVIII., 11.)

Dr. Tirtsch Gergely.

Harang óda.
Még nem oltották el a szent tüzet,
Az Eszme lángja még föllabban a szívben. 
Világ gőgje, óh sokat temethet, —
De egy é ls ...  Ez örök: Miatyánk, nagy Isten. 
Fény gyulladt ismét sötét éjjelen,
Mert amit elveszténk, újra a miénk lett. . .  
Felcsapott a láng fiad szivében 
S  mint harang zúg szerte a beszélő nagy tett.
Ám érckebléböl zeng más szózat is: 
Ilajnalpír ha fakad, borulj le imára; 
Benne az első hatalmas paizs,
Bűn ellen Sionnak sziklaszilárd vára. 
Délben ha kondul, könyörögve kér:
Ne csüggessze lelked a holnapnak gondja. 
Munkálkodj tovább, küzdj a lelkedér’
És legyen a tetted életed hymnusa.
Kicsi jalunkra alkony ha derül 
És harangunk szava megszólal a csendben. 
Zaj, panasz, szitok, — tudom, — nem zendül, 
Ahol hivő lakik, ahol ima rebben.
Buzgó szavával sziveden zörget:
Voltál e, mondd, ma is az Isten gyermeke ?... 
Családod, házad, virágzó földed 
Békével ajánld az Isten kezébe.

Harangiak szava mindnyájunknak szól. 
Kísér a bölcsőtől el a koporsóig.

okból. Szabad akartam maradni, míg élek. 
Egész mostanig azt hittem, hogy én igen 
bölcsen, a természet törvényeinek meg
felelően rendeztem be életemet. Vagyoni 
állapotom megengedi, hogy társadalmi állá
somhoz mérten — amint mondani szokás 
— jól éljek. Amire szükségem van, amit 
megkívánok, azt minden nehézség és min
den aggodalom nélkül megszerezhetem. 
Mert azt is megtanultam, hogy mértéket 
kell tartani minden dolgainkban. Szigorúan 
betartom a helyes arányt bevételeim és 
kiadásaim között. Soha kölcsönre nem 
szorulok. Minden kedvteléseimben szem 
előtt tartom az egészség szabályait és szi
gorú önfegyelmezéssel le tudom gyűrni a 
kívánságot, ha annak betöltése az egész
séget, vagy vagyonom alapjait veszélyez
tetné. A társasélet szokásait figyelemben 
tartom. Vannak jó barátaim, akiknek tár
saságában víg napokat töltök. Azt mond
hatom, hogy nincs semmi kívánni valóm 
az élettől, megadott mindent, ami az élet 
fenntartásához és gyönyöreinek élvezéséhez 
szükséges. Önálló, független ember vagyok, 
szabad tetszésem szerint rendezhetem ház
tartásomat és életmódom felől nem tartozom 
senkinek felelősséggel. Nem is jutott soha 
eszembe panaszkodni sorsom ellen. Elége
dett voltam, mint kevesen az országban.
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Reményt támaszt fel elsírt rom alól, 
Striireg felett a feltámadást zengik.
— Nem rideg érc az, melyben nincs e rő ... 
Csak a féreg lelke nem érez és nem lát. 
Tagadó szellem, modern vakmerő 
Nem hallja sohasem az angyalok dalát.

De im ajkam most nem az ércről zeng, 
Amelyet ember-kéz szép formába öntött,. . .  
Mást lát a lelkem, melyen elmereng,
Az Eszmére nézek s itt hagyom a rögöt. 
Látom az embert, kiben Krisztus él.
És érzem: Mindnyájan tanulhatunk tőle. 
Tettében maga az Észme beszél.
Példája ragadjon minkéi is előre!

Ezt mondom néki: Testvérem, ki vagy,
Ha nem a tetszelgés áll az eszméd megett, 
Te vagy közöttünk egyedül a nagy.
Áldja meg az Isten minden lépésedet! 
Harang-testvérek szüljetek eszmét 
Hithű kebelébe újat, szentet, dicsőt. 
Megbecsüljük őt, őrizzük nevét 
És áldjuk tettéért a Világteremtőt.

Mi pedig itten ünneplő hívők,
Kulcsoljuk imára, kulcsoljuk kezünk I 
Gyermek imáját rebegjék szülök:
„AtyánkI Égi szellem maradj mindig ve- 
Áldd meg ez órát s munkánkat bőven, [lünk!" 
A lelket, ki nékünk annyi szépet takart. 
Légy vezérünk most, légy a jövőben 
És áldd meg e népet, áldd meg szegény

magyart I
MAG A SSY SÁNDOR.

Harangszó-Kőnyvtár második füzete 
sajtó  alatt. A füzet címe: „Hitünk dia
dala“. Irta : Magassy Sándor lelkész, 
ki munkájában párbeszédes alakban 
szólaltatja meg az örökkévaló igazsá
gokat, melyek evangéliomi keresztyén 
anyaszentegyházunk diadalát biztosít
ják . A füzet napjainkban nélkülözhetet
len az evangélikus keresztyén ember, 
különösen szórványban lakók számára, 
akárcsak a falat kenyér.

Most azonban, hogy egészségem minden 
elővigyázat mellett mégis megbomlott, eb
ben a sivár magányosságban ezerféle gon
dolat gomolyogván szemeim előtt, félelem 
szállott meg a jövőtől. Olyan sajátságos 
nyugtalanság fogott el és aggodalom, hogy 
ha fel is gyógyulok teljesen, ha folytathatom 
is eddigi életmódomat, az az elégedettség, 
az a nyugodt lelkűiét, melynek eddig örül
hettem, nem tér többé vissza soha. Ezt 
magyarázza meg nekem a tisztelendő úr, 
honnan szökött belém ez a nyugtalanság?

— Kérdéssel felelek. Gondolkodott-e 
már a tekintetes úr a felől, hogy tulajdon
képen mi célra él?

A váratlan kérdés egy pillanatra .meg
döbbentő Királykuti urat. De hamar össze
szedte gondolatait és egész önérzettel 
válaszolt:

— Amint már mondtam: független em
ber akarok lenni. A természet által belém 
oltott vágyat igyekezem minél teljesebben 
kielégíteni. Függetlenség az életcélom.

— Tehát ugyanaz, amit a mezei, erdei 
vadnak is megadótt a gondviselés annyiban, 
amennyiben azt a természeti körülmények 
nem korlátozzák. Ez a függetlenség nem 
életcél, hanem egy természetszerű állapot, 
melyet a természeti visszonyok könnyen 
meg is változtathatnak és akkor nincs füg-
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Dr. Luther beszéde.
A keresztény egyházak stockholmi 

világkonferenciáján Le Seur lelkész 
felolvasta Luther dr. birodalmi kan
cellár beszédét, mely többek között 
a kővetkezőket mondta: Nem szabad, 
hogy az egyház életében jelentkező 
elernyedési jelenségek félrevezessenek 
bennünket, mert a vallásos élet ki
fejezési formái is a történelmi fejlő
dés folyamában állnak. De minden 
belső tapasztalás amellett beszél, hogy 
az Istenhez vezető utat mindenki a 
legkönnyebben azokban a szilárd for
mákban találja meg, amelyek ifjúsága 
idején váltak sajátjává. Mindazonáltal 
a vallásos élet különböző alakulatai, 
fgy a különböző egyházak is, alá 
vannak vetve az általános fejlődés 
törvényének, amely ma az emberiség 
számára nagy, űj összefüggéseket 
teremt. A gyakorlati kereszténység 
világkonferenciájában én nemcsak a 
gyakorlati keresztyénség akaratának 
hitvallását látom, amelyre politikai és 
szociális életünknek mint belső ki 
egészülésre és végső megokolásra 
szüksége van, hanem a stock
holmi Összejövetelben különösen 
olyan világkonferenciát látok, amelyen 
épp az evangéliumi kereszténység is, 
amelyben magam is felnevelkedtem 
és élek, történelmi fejlődésének sza
kadásain túlhaladva s a jelenkor 
alakulási törvényeit követve, szoro
sabb kapcsolatra törekszik.

Adakozzunk a Haraipö M a r tá n !
gitlenség. De még a jelen állapotban sem 
lehet szó szabadságról. A tekintetes úr 
minden erejét és idejét a jó ebédeknek, 
finom borok okozta mámornak, víg cimbo
rák társaságának áldozza fő i: örömöknek, 
amelyek oly mulékonyak, mint az alig pár 
napig nyíló kaktuszvirág és amelyek után 
a szív oly üres, oly sivár, mint amilyen 
rideg a hálószobája, amikor a zajos mulat
ságról nyugalomra tér. Azt hiszi a tekin
tetes úr, hogy teljes szabadságot élvez, 
holott annyira rabja ennek az életmódnak, 
hogy amint maga mondja, ha erről le kel
lene mondania, akkor az élet semmit se ér. 
Nem csoda, ha töprenkedésef hullámai 
felvetették az elégedetlenség gondolatát.

Királykuti úr gondolatokba mélyedt. 
A lelkész utolsó szavai rést találtak azon 
a szivén, mely az ö meggyőződése szerint 
bevehetetlenül volt körülbástyázva az ész 
erődítményeivel Arcán egy pillanatra komor 
felhő suhant át Egy újabb gondolatra 
azonban ismét földerült.

— Ám legyek rabja kívánságaimnak — 
veti oda egész önbizodalommal, — de 
akkor is saját magam rabja vagyok és 
nem másé.

— Gondolja meg azonban a tekintetes 
úr, hogy életcélja nem rabság volna, hanem 
épen ennek ellenkezője: a szabadság, mely-

K O R K É P E K .

K arcola to lt a  hétrő l.
Régi, megsárgult pergamenteken, 

krónikás feljegyzésekben olvashatjuk, 
hogy miként büntették a kicsapongó, 
vagy másokról rágalmazó híreket ter
jesztő asszonyokat. Szokásban volt, 
hogy a bűnös asszonyokat ketrecbe 
zárták és a piacra kiállították, mi
alatt a hóhér vagy egy városi szolga 
ezt kiáltották: Ide nézzetek! íg y  já r ,  
a lti ro ssz  ú tra  té r  ! így jár, aki 
céda életet él! Megtörtént az is, hogy 
a vétkező nőt meztelenre vetkőztették 
és úgy vesszőzték ki a városból. A 
rágalmazó nőt ugyancsak a piacra 
pellengérre állították és kötelezték, 
hogy a szájára ütve mondja: hazud
tam! hazudtam! Ezek a büntetések 
jutnak eszünkbe, amikor azt olvassuk, 
hogy Yersey angol városkában egy 
Daisy Southard nevű asszonyt — 
mert gyermeke születésére vonatkozó
lag valótlan adatokat mondott be — 
ketrecbe zárták és szégyenszemre a 
törvényszéki épület előtt az uccára 
kitették. Ez a középkori büntetés 
Angliában még ma is érvényben van, 
de eddig soha nem alkalmazták. Az 
ily keményen megbüntetett asszony, 
mikor a bámészkodó tömeg gúnyos 
megjegyzésen hallotta, idegrohamot 
kapott, ájulton összeroskadt.

Egy protestáns 29 éves intelligens leány, 
aki varrni is jól tud, házvezetőnek, vagy 
gyermekek mellé anyahelyettesnek is el
menne. Címe válaszbélyeg ellenében meg
tudható a kiadóban. 6-6

nek vágya valóban belénk van oltva, velünk 
született. De ennek a vágynak az ember 
lelkében egy hatalmas, földöntúli erő ad 
szárnyakat, egy erő, mely minden teremtett 
élőlények közül egyedül az ember lelkének 
sajátja: vágyódás a végetlenség után, törek
vés felülemelkedni a, múlandóság világán, 
tökéietesedési vágy. Életünk minden moz
zanatában ez a végetlenség utáni vágy 
ösztönzi az embert mindig többre, mindig 
messzebbre, mindig mélyebbre s maga
sabbra. Ez a természetszerű vágy a véget
lenség után szeges korbáccsal űzi hajtja 
az élvek után sóvárgót, hogy az élvezeteket 
esztelen módon fokozza a végkimerülésig 
vagy a megundorodásig; a vagyonimádót, 
hogy hírvágyának testi s lelki erőit, éjjelét, 
nappalát, családja békéjét, saját becsületét, 
minden lelki kincseit feláldozva halmozzon 
vagyont vagyonra. Ez az életmód nem 
elégedettségre vezérel, hanem olthatlan 
szomjúsággal gyilkolja a lelket. Az élveze
tek eltompílják az agyve'őt, kiszáritják a 
szívet, szétbontják a test szervezetét. A 
vagyonimádó lelkét a pénzszerzés mohó 
vágya s a pínzörzé^-idegfaraszíó aggodal
ma sorvasztja e ^ ® 4 ' iforVtilakíelég okos, 
elég keménysrfii$ hogy anyagias vágyait 
fegyelmezni (füja, azé ft' ennek büntetése 
se marad eltS^em ismeri a földi létnek

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

A kereszt.

Szept. 14. Kereszt nélkül nincs élet. I. 
Móz. Ili is. Istent sok ember azért zárja 
ki életéből, mert úgy hiszi, ha magának él, 
akkor könnyebb 'lesz az élet. De hiába. 
Nem isten parancsa hozza a kereszteket 
reánk. Az ember maga, a bűnös ember 
teremti meg az ő keresztjeit, hogy tövisét 
és bogácsot terem számára a föld, az élet. 
Bizonyltja ezt a mögöttünk levő világháború, 
a forradalmak s amit szemünk lát ma.

Szept. 15. A te kereszted ? Róni VII. 
14—24. Ne panaszo'd, sorold elő ezerféle 
bajod, keresztedet, amit hordoznod kell. 
Ez nem könnyít sorsodon. Fontosabb ennél, 
megismerted-e a legnagyobb keresztedet ? 
a bűnt tenmagadban ? Mily messze estél 
attól, amit jobb éned, vár el tőled! Ne állj 
meg a sóhajtásnál: Óh én nyomorult em
ber, kicsoda szabadit meg engem, . .  ? A 
bűn rabszolgaságából Jézus elvezet az Is
ten fiainak boldog szabadságára.

Szept. 16. Krisztus keresztje. Zsid. V. 
7—u. A rád szakadó gyötrő keresztek mel
lett életed útján a Krisztus keresztjével 
találkozói. Ne menj el mellette hidegen. 
Ő példa nékünk a kereszthordozásban. Ke 
resztjéről bűnbocsánat, üdv és élet sugár
zik feléd. Isten kegyelmének ez áldott su
garai űzhetik el csupán a viharos felhőket 
életed egéről. Ott a kereszt tövében szaba
dulhatsz meg legnagyobb keresztedtől, a 
keresztedtől, bűnös, istentelen és boldog
talan lényedtől.

Szept. 17. Kísértések keresztje. 1. Péter 
I. 5—9. Csak amikor Krisztus keresztje fog
lalta el szívedben a főhelyet, akkor vehet 
Isten igazán az ő formáló kezébe. A rád 
jövő „keresztek“ nem változtatják pokollá 
itt e földön életedet, de hited tűzpróbáján 
visznek kérésziül. Meg-megfáradsz, míg a 
lelki élet magasanfekvő csúcsai felé törsz, 
de az isteni életnek s az ő csodás gond
viselésének annál fenségesebb szemléleté
ben lesz részed. Okos hegymászó nem a 
szakadékot nézi, mely már mögötte van

amaz örömeit, amelyek felemelik az ember 
lelkét az anyagias világ idegzsibbasztó lég
köréből egy magasabb, tisztább, léleküdíiő 
világba, hol megnyugvást, megelégedést 
talál az ember és felszabadulva az állatias 
élet bilincsei alól, valóban szabadságot 
élvez, egynek érzi magát a végellenséggel 
és feltalálja a Kit „óhajtva sejt“, feltalálja 
a mennyei Atyát.

A beteg ideges nyugtalansággal hallgatta 
a lelkész szavait. Szemei tétován forogtak 
majd a lelkész beszédes ajkaira, majd a 
szoba falain függő képekre vándorolva, 
mintha ezektől kérne tanácsot. Keble hul
lámzása a Jélek nehéz küzdelméről tett 
tanúságot. És mikor a lelkész szavai el
hangzottak, elhatározott mozdulattal nyúlt 
a lelkész jobbja után.

— Értem, tisztelendő úr, hova céloz — 
mondja megindultan — tudom, hol terem
nek azok a magasabb örömök, de ugyebár 
belátja, hogy én már lekéstem arról a 
vonalról, amely a családi életbe vitt volna 
bele.

— Azt mondja a régi példabeszéd: jobb 
későn, mint soha. Azonban föltéve, de meg 
nem engedve, hogy a házaselet kapuja már 
véglegesen bezárult volna a tekintetes úr 
előd, akkor se volna életcél nélküli, hiába
való életre kárhoztatva. A gondviselés ebben



1925. szeptember 13. HARANGSZÓ. 301

(nehogy beleszédüljön), de a célba tekint 
és megy feljebb!

Szept. 18. A magam keresztje. Máté 
XVI. 21—20. Krisztus az ö keresztjét nem 
önvétkéért szenvedte el, de értünk, értem 
folyt a vére a Golgoíhán. Micsoda elleniét 
az ő keresztje és az enyém között! Mi 
méltán szenvedjük — mondhatjuk a go
nosztevővel — Ő pedig miattunk szenvedte 
el. Úgy követem hívó szavát, ha leteszem 
életemet kezébe s az ő akarata szerint ve
szem fel most már a magam keresztjét s 
akkor: nem vesztettem, de életet nyertem, 
az életet megtaláltam.

Szept. 19. A más keresztje. Gal. VI. s. 
Mi közöm a más keresztjéhez? Nászaján
dékul kapott érem egyik oldalán vizen úszó 
két agyagkorsót lát a házaspár. Aláírva: 
Egymásba ütközve megsemmisülünk. Ha 
csak a magrd keresztjével törődsz, a má
sén nem könnyitesz, a magadét pedig csak 
nehezíted. Az érem másik oldalán igába 
fogott két ökör e felirattal: Egyesülve erő
sek vagyunk. Halálra fáradt vándor lerogv 
az országút havába, de ott egy vonagló 
embert érez. Végső erőfeszítéssel dörz szi
geti s mig életre kelti amazt, maga meg
menekül a biztos megfagyástól. Segítesz-e 
más keresztjén? A mag?dén könnyitesz vele!

Szept. 20. Nem kereszt, de korona. II. 
Tirn. 1. 7—8. A keresztyén élet nem tétlen
ség, nem is önző élet, de harcos élet a 
győzelem biztos reménységével, nem múló 
javakért, de hervadatlan koronáért Szent, 
győzedelmes, nemes életre hív el Megvál
tód. Ne vonszolva, életuntán cipeld a sok 
keresztet, mit a világ rakott reád, csak azt 
vedd fel, mit Isten lesz váiladra, hordozd 
a Krisztus igáját, s meglásd, a kereszt á r
nya helyett amaz örök korona sugára ra
gyogja be élted Kimar Janő.

3 és 7 éves fiaim mellé n e v e l ő n ő t  
keresek ki házi teendőkben is jártas, né
metül tudók és óvónői oklevéllel bírók 
előnyben részesülnek. Állás október 1-én 
elfoglalható. Fényképes ajánlatokat kérek 
címemre : Sebesztha Iinréné nyugalmazott 
százados neje Kaposvár, Ezredév ucca
3. szám. 1— 3

a tekintetben is kiemelte az embert minden 
élő lény fölé. Mert amíg a növény, az állat 
nem ismer egyéb életcélt, mint a íajfenlar- 
tást, addig az ember az ő lelki tehetségei 
szerint szánhatja el magát egy bizonyos 
életcél szolgálatára, amelyért áldozni nem 
teher, hanem fenékig édes, szivbéli gyö
nyörűség. Tekintsünk körül. Hazánk ezer 
sebből vérzik, nemzeti eleiünkben számtalan 
kérdés vár megoldásra s társadalmi éle
tünkben szeretetlen súrlódások tüze her- 
vasztja a béke olajágát. Egyházunk életútja 
aszályos sivatagba jutott, ahol tikkadt tag
jai hasztalan áhítoznak üdítő, lélekadó 
permeteg után. Iskoláink vérszegénységben 
szenvednek, emberbaráti intézményeink a 
részvétlenség merev szikláin sorvadnak. 
Íróink, tudósaink, művészeink lankadó ka
rokkal, ernyedő idegekkel küzdenek a szű
kösködés ellen, mely őket a közjó előmoz
dításában akadályozza. Gyógyítás, megúju
lás, építés, feltámadás vágyának szózata 
tölti be körülöttünk a levegőt. Munkára 
serkent, áldozatot követel mindenkitől, akire 
sorsa valamiféle vezetést bízott, de attól is, 
akinek semmi vezető szerep nem jutott. 
Mit érdemel ilyen időben az az ember, 
aki abban keres megelégedést és lelki 
nyugalmat, hogy jól ebédel, jól alszik és 
víg dőzsölések között tölti napjait ? Lehet
séges-e ilyen körülmények között, hogy ne

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A m in d e n n a p i életből.
Avas zsír kezelése. A megava- 

sodott zsírt főzésre használhatóvá 
lehet tenni h következő eljárással: 
Olvasszuk fel a zsírt vasfazékbau s 
amikor teljesen föloivadt, öntsünk 
hozzá egyhetedrész lefölözött édes 
tejet s aztán forraljuk fel. Forralás 
közben barna hab keletkezik, mely 
meglehetősen rossz szagd; ezt a ha
bot gondosan le kell kanalaznunk, 
míg ilyen csak képződik s aztán a 
tiszta forró zsírt tiszta bödönbe önt
jük, de úgy, hogy az alja a vasfa
zékban maradjon, mert ami ott ma
rad, az a tejbe lekötött vasrész. Ez 
is felhasználható, de nem főzési, ha
nem más célokra.

Csiga mint takarm ány. Oly vi
déken, hol sok a csiga, ezek össze
gyűjtésével értékes takarmányt nyer
hetünk, különösen baromfiak részére. 
Leghelyesebb az összegyűjtött csigá
kat forróvizben megölni, illetve abban 
egy óráig főzni, s azután összetörni 
vagy valami darálón átdarálni. Etet
hető aztán akár mindjárt ily nedves 
állapotban, más takarmánnyal kever- 
ten, vagy pedig megszárítva, amikor 
is télire éltévé, igen jó hatású takar
mánypótlót képez. Tapasztalat szerint 
serkentőleg hat a tyúkok, kacsák 
tojóképességére.

T intafolt eltávolítása. Tintafoltot 
szőnyegekből és gyapjukelméből tej
jel lehet kivenni. A foltra kevés édes 
tejet csöppentünk, kis vattacsomócs
kával felitatjuk és ezt többször ismé-

találjon nemes életcélt az, aki örömmel 
teljesített munkájával és szívből fakadó 
áldozattal igyekszik meghálálni azt a sok 
jótéteményt, amely a társas életből reá 
háramlik? Gondolja meg a tekintetes úr, 
hogy ha csak egy mulatozási napról mond 
le minden hónapban és annak megtakarított 
költségeit jótékony célra fordítja s ha a 
nemes példa minden hónapban csak egy 
utánzót vonz maga után, mennyi könnyet 
lehet így felszántani, mennyi akadályt elhá
rítani a köz javára dolgozni kívánók utjá- 
ból 1 Ama kötelességek teljesítésének odes 
tudata, amelyekkel felebarátaink, egyházunk, 
hazánk iránt tartozunk, olyan örömök áldá
sos forrását nyitja meg a kebelben, amelyek 
nem izgalmakat, de léleknyugalmat; nem 
folyton égő s kielégíthetlcn vágyakozást, 
de békés elégedettséget, nem eltompulást, 
hanem a léleknek folytonos újjászületését 
idézik elő, minek folytán az a szent meg
győződés gyökerezik meg az ember szívé
ben, miszerint ez az élet Istennek tetsző, 
ez az élet legyőzve az anyagi hatalmakat, 
valódi szabadságra vezérel és a természet
szerinti vágyat a végetlenség után teljesen 
kielégítve boldogít. Egyik fenkőit lelkű egy
házi felügyelőnk kijelentése szerint: „Min
den ember annyit ér, amennyit feiebarát- 
jainak, egyházának, hazájának használ."

Lelkes pirosság ömlött el a lelkész

M ita  gazdának n ilz k ie t le n !
1 v A növényeknek legfon

tosabb a nitrogén, leg
szükségesebb a nitro
gént pótolni! Azofoim 
a term észetes nitro- 
génvetőinagtrágya 

gabonát, növényt dú
san, egészségesen fej
leszti, jelentékenyen 
növeli a terméshoza
mot Egv kát. holdra

___  K 100.000. A termés-
hozam a befektetett 

l j '>' K Á T.H O LD  összeget megsokszo- 
1Ű0,000 Kort rozza. Az ország min

den részéről elismerő levelek. Őszi ve
tésre : búza, rozs, árpa, repce, őszi 
borsó, őszi bükkönyre megrendeléseket 
felvesz és díjtalan ismertetőt kíi’d a 
Magyarországi Azoform Részvénytársa
ság Vasvármegyei vezérképviselete: 
L a s z c z i k  G y u l a  nyug. m. kir. 
állategészségügyi főfelügyelő, Szombat

hely. Széli Kálmán u. 25. 3—3

teljük. Utoljára meleg, szappanos víz
zel kimossuk és tiszta ruhával szá
razra dörzsöljük. Ha a tintafolt régi 
és már beszáradt, a tejet hosszabb 
ideig hagyjuk a folton.

H E T I  K R Ó N I K A .

A miniszterelnök szeptember 10-én 
velte át hivatala vezetését. — A budapesti 
törvényszék három órás zárt tárgyalás után 
3 évi fogházra, 15 millió K pénzbüntetésre 
és politikai jogainak 3 évi időtartamra való 
felfüggesztésre ítélte kormányzósértés miatt 
BeniC'.ky Ödönt. „Ilyen vakmerő támadást 
sehol a világon államfő ellen még nem in
téztek.“ — A földmivelésügyi minisztérium 
jelentése alapján 18 millió mázsa búza

arcán az utóbbi szavaknál és mennyei öröm 
villámsugarai törtek elő szemeiből látván 
a tüzelő hatást a beteg tekintetén, melyet 
szavai felgerjesztettek.

Királykuti úr arcáról pedig az a leki
csinylő mosoly, mely máskor úgyszólván 
állandó vonása volt, lassanként eltűnt és 
helyet engedett komoly gondolatokba mé
lyedé s átmelegült kifejezésnek. Szive mé
lyéig meghatóban nyújt kezet a lelkésznek 
és megilletődött hangon mond köszönetét 
a szavakért, amelyek előtte eddig ismeret
len új világot nyitottak meg szemei előtt 
és bucsuzáskor arra kérte a lelkészt, hogy 
szerencséltnsse öt gyakori látogatásával és 
a jövőre nézve támogassa tanácsaival el
határozásaiban.

Mikor az ajtó bezárult a távozó lelkész 
után, mély sóhaj szakadt fel a beteg keb
léből: „Igaza van — suttogá magában — 
nem használtam eddig senkinek, de még 
önmagámnak sem 1“

A lelkész pedig azzal a léleknyugtató 
gondolattal sietett az elcsendesedett uccán 
családja körébe, h o p  isteni sugallat indí
totta őtet epen ma Királykuti úrhoz, amikor 
ennek lelke el volt készülve a megtérésre 
intő szavak befogadásához. Érezte, tudta, 
hogy beszédének hatása nem múlik el lenge 
páraként és bizalommal számíthat pásztori 
működésének egy újabb sikerére.
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termelt az idén. — A belügyminisztérium 
erélyesen lép -fel a kártyabarlangokkal 
szemben. — A magyarországi orvosok szep
tember 6—9 között tartották szokásos évi 
összejövetelüket. — A főváros 470 milliár- 
dot óhajt út- és csatornaépítésre fordítani.
— Leleplezték a millió koronások hami
sítóit. 260 hamis milliós.

Az erdélyi reformátusok a népszövet
séghez fordulnak sérelmeikkel.

A szerbek adóért agyousany3rgatják a 
magyar.-ágot A délvidék népe roskadozik 
a közteher alatt.

Boris bolgár király és Zarkow minisz
ter körött konfliktus támadt, mert a király 
nem irta alá az új halálos Ítéleteket.

Oroszország pusztulásáról hozott sta
tisztika kimutatása szerint 1222 gyártelepet 
pusztítottak e! eddig a bolsevisták.

Genfben összeült tanácskozásra a nép
szövetség.

Olaszország nuga ellen irányúiénak 
tekinti a kísántant fegyverkezését. — Olasz 
herceg jegyezte el lleana oláh királyleányt.
— Fascista ellenőrzés alá kerül az olasz 
posta

Németország és Ausztria a népszö
vetség útján kívánja a csatlakozást. — 
Németország aug. 31-én befizette a jóvá
tétel! kötelezettség 1925. szeptember elején 
esedékes kamatot. Németország pontos.

P árisban megkezdődött a világ béke- 
konferencia. — Az utóbbi időben Parisban 
véres kommunista tüntetések voltak. 9 ren
dőr és 36 kommunista súlyosan megsebe
sült. — Súiyos a franciák helyzete Szíriában.
— A francia sajtó erélyes fellépést követel 
Ausztria csatlakozási mozgalma ellen.

Anglia megépíti a világ legnagyobb 
csatahajóját — 18 tonna acélt tud kilőni 
egyszerre.

Abd el Krim véibefullasztotta a spa
nyolok partraszállási kísérletét az Aihuce- 
más öbölben. Egyébként makacs ellenállásra 
készül.

A sziriai francia csapatok fellázadtak.
— Sarail tábornokot elmozdították Szíria 
éléről.

A druzdok nein hajlandók tárgyalni a 
franciákkal. Egész Szíria függetlenségét 
követelik.

Japán erőszak útján akar rendet terem
teni Kínában.

Philadelphiában bányászsztrájk van. 
A sztrájkban 158 ezer bányász vesz részt.

Amerika munkásai bojkotot hirdetnek 
a külföldi árúk ellen. — Amerika erélyesen 
felszólította valamennyi adósait és fizetésre 
kötelezi őket. — A kormány az alkohol- 
csempészek ellen valóságos hadjáratot in
dít. Még külföldön is üldözi a csempésze
ket.

H A R A N G S Z Ó .

Szenth. u. 14. vasárnapon.
Ev. L u k á c s  17. 11—19.

„A kilence pedig hol vagyon ?“ Ezt
kérdezi az Úr ma is a családi életben, a 
társadalmi téren, az egyházban. — Hány 
serdülő gyermekből, kiket Jézus a kereszt- 
ségben magához ölelt, s a konfirmációban 
ők is hűséget fogadtak Mesterüknek, lesz 
szerencsétlen,, eltévedt, elzüllött. Hány ifjú 
pár áll az Úr oltára előtt és fogadja az 
áldást, de családi életéből hiányzik a bol
dogság, békesség. — A társadalmi élet 
áldásos rendjét is hányán igyekeznek romba-
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dönteni. — S óh mennyi áldást áraszt ránk 
Isten jósága az egyházban! Megszólalnak 
a harangok; az üdv után sóv argó lelkeket 
mennyei eledellel kínálja meg Jézus. És 
mégis hányán értik meg, hányán hallják 
meg ? — Miért ? — Mert há lá tlanok! 
„A kilence pedig hol vagyon ?“ — Azért 
ma, ha az ö szavát halljátok, meg ne kemé
nyítsétek a ti sziveteket!

A  „ H a r a n g s z ó “  le g k ö z e le b b i  
s z á m a  —  m i n t h o g y  l a p u n k  f e 
l e lő s  s z e r k e s z t ő j e  é s  k i a d ó j a  
o r v o s i  t a n á c s r a  g y ó g y k e z e l t e t é s  
c é l já b ó l  1 4  n a p r a  g y ó g y f ü r d ő r e  
t á v o z o t t  —  s z e p t e m b e r  2 7 - é n  
j e l e n i k  m e g .

Küldöttség az igazságügyi minisz
ternél. A szarvasi egyház — abból az 
alkalomból, hogy Pesthy Pál igazságügyi 
minisztert felügyelőjévé választotta — ktil- 
döitségileg tisztelgett Pesthy Pál igazság
ügyi miniszternél Budapesten. A küldött
séget a szarvasi nemzetgyűlési képviselő 
vezette, hivatalos szónoka pedig Barthos 
Pál lelkész volt. A miniszter igen melegen 
fogadta a küldöttséget. Válaszában hangoz
tatta a lelkek szanálásának a szükségét, 
mely egyedül valláserkölcsi alapon lehet
séges.

Lelkészbeiktatás. A székesfehérvári 
gyülekezet megválasztott lelkészét, Irányi 
Kamill budapesti vailástanárt szept. 26-án 
iktatják hivatalába.

A csöngei gyülekezet újonnan választott 
lelkészét, Magassy Sándor püsp. segéd- 
lelkészt szept. 13 án iktatja hivatalába Varga 
Gyula, a keinenesaljai egyházmegye espe
rese.

Nyugalombavonuló lelkész. Berecz 
Gábor, a nemeskéri gyülekezet lelkésze 
1926 január 1-től kezdődő nyugdíjaztatását 
kérte.

Nyugalomban. Benedek Vince, a győri 
evangélikus iskolák igazgatója 49 évi szol
gálat u*án szept. 1-én jól megérdemelt 
nyugalomba vonult. A jó Isten áldása kí
sérje továbbra is egyházunk veteményes 
kertjének hű gondozóját.

Egyetemes közgyűlés. A magyarhoni 
ág. hitv. evangélikus egyetemes egvház ez 
idei rendes évi közgyűlését báró Radván- 
szky Albert egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelő és Geduly Henrik püspök elnök
lete alatt október 22-én Budapesten tartja. 
Az előértekeziet az előző napon, október
21-én lesz.

Csővár. A csővári (Pest m.) ev. egyház 
Valent Márton voit nyíregyházai s.-le!készt 
választotta meg egyhangúlag új lelkészéül. 
Az új lelkész aug. 27-én érkezett meg s 
ez alkalommal az anya- és a leányegyház 
híveinek mintegy 35 tagú alkalmi küldött
sége várta az acsai állomáson, ahol a 
vasúti kocsiból kiszálló lelkészt elsőnek 
Csővár község birája köszöntötte keresetlen, 
szívből fakadó magyar szavakkal, melyekre 
az üdvözölt néhány szeretetteljes szóval 
válaszolt. Majd elfoglalva helyét a számára 
kirendelt, virággal díszített hintóbán, Ge- 
rerigay Pál ev. tanitó társaságában báró 
Prónay Dezsőnek, az egyház érdemekben 
dús felügyelőjének kastélyába hajtatott, 
hogy nála bemutatkozzék. Ezután a hat 
kocsiból álló menet, élén a négy lovas
legény által közrefogott díszes hintóval, 
megindult Csővár felé.

A lelkészi lak előtt nemzeti lobogóval 
ékesített díszkapu és a hívek kiváncsi so
kasága várta a harangzúgás kíséretében 
bevonuló lelkészt, akjt egy leánv magyarul, 
egy idősebb egyháztag pedig tótul köszön
tö tt; a fogadtatást Leikó András tanitó 
magyar üdvözlő beszéde fejezte be. A lel
kész az elhangzott üdvözlésekre rövid, 
szívhez szóló magyar beszéddel válaszolt, 
majd új otthonába vonult.

Az iktatás aug. 30-án, magvar isten
tisztelet keretében, br Prónay Dezső fel
ügyelő jelenlétében történt, a hívek nagy 
érdeklődése inellett. A föesperes megbízá
sából Margócsy István acsii lelkész tartotta 
az oltári iktató beszédet a tőle megszokott 
ékesszólással, a szószékről pedig már a 
beikíatolt lelkész mondta nagy hatást keltő 
beköszöntő beszédét Pál, Kor. I. lev. II. r.
1—5. v. alapján.

Az istentiszteletet díszközgyűlés követte, 
melyen az elnöklő felügyelő egyházszere
tettől sugallt, magvas beszéddel üdvözölte 
az új lelkészt, biztosítva őt arról, hogy 
benne mindig hit tanácsadóra és munka
társra számíthat. Közgyütés után szerény 
társasebéd volt az ünnepelt tiszteletére.

A hívek akarata teljesedésbe ment ’s 
akit olyan epertve vártak, azt íme megadta 
számunkra az Ég. Az új lelkipásztor immár 
megkezdette nemes munkáját: a magvetést. 
A hónapok óta lelkész nélkül állott gyüle
kezet körébe az Úr új munkást küldött; 
most azután a híveken múlik, hogy ne csak 
külsőleg adják tanujelét lelkészük iránt 
érzett szeretjüknek, hanem azáltal is, hogy 
szorga'masan hallgassák sz Igét és annak 
ne csak hallgatói legyenek, hanem buzgó 
követői is.

Istennek gazdag kegyelme legyen a 
nyájon és annak új lelkipásztorán és kísérje 
vállvetett, közös munkájukat bő áldásával 1

A veszprémi evang. gyülekezet köz
gyűlést tartott Hering János lelkész és dr. 
Lányi Sándor felügyelő együttes elnöklete 
alatl. A gyülekezet egyhangúan az ürese
désben levő egyházmegyei felügyelői állás 
betöltésére az egyetlen hivatalos jelöltre, 
dr. Mihályi Sándor egyházmegyei főjegyzőre 
adta le szavazatát.

Harangavatás. Lélekemelő ünnepség 
keretében, az egész vidéknek óriási rész
vételével avatták fel legutóbb Karakóször- 
csökön az új harangot. Az avatási szer
tartást Horválh Sándor várpalotai lelkész 
végezte. Az ünnepségen megjelentek: Szabó 
Imre és Szabó Sámuel Bpestről, kik, mint 
annak idején jelentetíük, tekintélyes ösz- 
szeggel járultak hozzá szülő otthonuk ha
rangjának a beszerzéséhez.

A pápai református egyházmegye gond
nokát dr. Jókay-Ihász Miklós földbirtokost 
szept. 2-án iktatták be hivatalába. Az evan
gélikus egyház tizenkét tagú deputációját 
Takács Elek esperes vezette, ki meleg 
szavakban üdvözölte az új gondnokot.

Ezüstmennyegző. Fodor Jenő, a Sze
gedi Luther-Szövetség elnöke szeptember 
elsején tartotla házassága 25. évfordulóját 
az evangélikus templomban. A jubiláló pár 
ez alkalommal egy millió koronát adott az 
orgona-alapra.

Segélyezett egyház. A tállyai egyház 
épületeinek tatarozásával és a lelkészválasz
tással kapcsolatban felmerülő költségeinek 
fedezésére a tiszai egyházkerülettől 1 millió 
K, a Baldácsy-alapból pedig 9 millió K 
segélyt kapott.

A pórládony—berektom pahózai le
vente-egyesület aug. 30-án tartotta levente
avató ünnepélyét. Az ünnepi beszédet az
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evangélikus egyház részéről Balogh Ernő 
nagygeresdi lelkész tartotta; majd a leven
ték Erős Sándor jegyző kezébe letették a 
fogadalmat.

A Veres Pálné ev. leánynevelőinté
zetben szeptember közepén 3 hónapos 
tanfolyamok kezdődnek a legújabb magyar 
és világirodalom, modern festészet, a mai 
okkultizmus ismertetése és kritikája, Wag
ner és követői tárgyakról. Felvilágosítással 
szolgál dr. Böhm Dezső igazgató (Buda
pest, IV , Veres Pilné-u. 36.).

A Dunántúli Egyházkerületi Lelkész
egylet az egyházkerületi közgyűléssel kap
csolatban szeptember hó 3U-án, d. e. 9 
órakor tartja évi rendes közgyűlését Pápán, 
a gyülekezeti tanácsteremben. Minden külön 
értesítés és meghívó helyett itt közöljük a 
közgyűlés programmját: 1. Ima és irás- 
magyarázat. Takács Elek. 2. Elnöki jelentés. 
Németh Károly. 3. Pénztáros jelentése. 
Horváth Olivér. 4. Egyház és kűltura. Kiss 
István. 5. Lelkészválasztási szabályrendelet. 
Mikolás Kálmán. 6. Bibliai Olvasókörök. 
Fábián Imre. 7. Theol. Otthon. Dr. Deák 
János. 8 A megtérés ébreszthetősége. Dr. 
Tirtsch Gergely. 9. Sajtóügyünk. Németh 
Károly. 10. Szórványgondozás. Kiss Samu. 
11. Alelnök lemondása és választás.

Amennyiben az egyházkerületi közgyűlés 
meghívóján jelzett idő (d. e. 9—10) nem 
volna elegendő a programúi letárgyaiására, 
gondoskodás történik a lelkészegyleti köz
gyűlés más időpontban való folytatásáról.

Alapítvány. A nemrég elhunyt szent- 
iászlói Galy Kálmánné emlékére férje két 
millió koronás iskolai alapítványt tett, 
melynek kamatai a legjobb magaviseletü 
és legszorgalmasabb elemi iskolás fiú-, 
vagy leánytanuló fogja kapni. Isten áldása 
legyen az alapítványon.

„Fébé“ evang. Diakonissza Nőegylet 
Budapesten a következő helyeken tart 
bibliaórákat: Vili., Üllői-ut 24 II. em. (az 
ev. egyet, egyház imatermeben) minden 
vasárnap d. u 3 órakor fiatal leányok szá
mára; minden vasárnap d. u. 5 órakor 
felnőttek számára; III., Zichy-ucca 7. fszt. 
(az ev. lelkészt hivatalban) minden csütör
tök este 7 órakor felnőttek számára; Vili., 
Népszínház-ucca 40. 1. em. 8. sz. minden 
pénteken este 6 órakor leánj diákok szá
mára. Mindenkit szeretettel hív és vár a 
„Fébé“ Ev. Diakonissza-Nőeyy.et.

Theol. O tthonért. A diósgyőri anya- 
egyház hívei a Theol. Otthon javára két 
millió koronát adományoztak.

A Magyar Protestáns Nők Országos 
Szövetsége tudatja, hogy dr Fáy Aladarne 
szeptember hónapban tartj a csodaszép híres 
vert magyar csipkéinek készítésmódjáról a 
már jelzett tanfolyamot. Étre jelentkezni 
lehet a Nőszövetség irodájában, Vili., 
Üllői-ut 24. sz. a.

Ugyanitt jelentkezőknek és érdeklődők
nek készséggel ad felvilágosítást az orszá
gos női kézimunkakiállhásra vonatkozó 
minden kérdésben a rendezőség minden 
szerdán a délelőtti órákban, vagy levélben 
bármikor.

A kiállítás ok'óber hó folyamán lesz és 
felöleli a szépmüvészet, iparművészet, házi- 
é8 népipar minden ágál és a már szép 
számmal előjegyzett kiállítók és bejelentett 
munkák azt előre is szépnek és nagysza
básúnak jelzik.

A békéscsabai levente-egyesület a le
mondott Ipolyi Fében Iván helyébe elnöknek 
egyhangú lelkesedéssel Bohnert József kor
mányfőtanácsost, takarékpénztári vezérigaz
gatót választotta meg; ügyvezető főtitkárnak

pedig Titz Gyula polgári iskolai tanárt. A 
levente-egyesület szeptember 13-án ünnep
séget rendez.

A késmárki evangélikus lyceumban 
1910 ben érettségizettek szeptember 19-én 
Budapesten, 1., Pálya u. 3. szám alatt 15 
éves találkozóra jönnek össze.

Gyámintézet köréből. A soproni alsó 
egyházmegyében gyamintézeti célokra gyűj
töttek: Beled 1,340.190, Bük 405 167, Farad 
563.500, Felsöszakony 337.542, Nagygeresd 
370.070, Nemeskér 213.300, Rábaszentand- 
rás 302.900, Szilsárkány 383.960, Vadosfa 
1,412 700 K-t. Egyházmegyei közgyűlés al
kalmával offertórium 412.163 K. összesen: 
5 mi'lió 745.492 K.

Köszönetnyilvánítás. Aug. hó 12-én 
Hámén nagy tűzvész pusztított, mely hat 
családot hajléktalanná tett s kilenc takar- 
mánycsürt elhamvasztott. A kár közel egy- 
miiliard korona, mely biztosítások révén 
csak csekély részben térül meg. Amiért is 
a kerüiet köztiszteletnek örvendő, agilis 
nemzetgyűlési képviselője Gubicza Ferenc 
segélyakciót indított meg s közbenjárására 
a népjóléti miniszter a károsultaknak 30 
millió gyorssegélyt folyósított, mely által 
lehetőve tette az építkezések megkezdését. 
Igaznak bizonyult a mondás; kétszer ad, 
lei gyorsan ad. A kárvallottak ez utón is, 
úgy Gubicza Ferenc képviselő urnák, mint 
a népjóléti miniszter kegyes támogatásáért 
hálás köszönetükeí tolmácsolják.

A fehérvárcsurgói ev. leányegyház
község lapu ik f. évi aug. 16-iki 33 sza
mában közölt kérő szózata a következő 
nemes szíveket érintette es a következő 
adományok érkeztek a levita-tanitói hiva
talhoz : Gosztola József Győr 100.000, 
Pilisi Márton Mezöberény 60.000, Kovács 
Jenő Ikervár 50.000, Viidhofer Pál Győr
50.000, llauszky Sámuel Budapest 30.000, 
Mótocz Lajos vSárvár 25.000, Mórocz La- 
josné Gömbös Ilona Sárvar 25 000, Görög 
Sándor Sárvár 5.000 K t. Mely adományok 
összege 345 000 K, mely szives adom á-' 
nyokért fogadják a nemesszívű adakozók a 
leanyegyházközség legháiasabb köszönetét.

A szentek szükségeire adakozók legye
tek! (Róni. 12. 13).

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1 
(II Kor. 9. 7). ________

KÜLFÖLDI HÍREK.
A német filmipar vezetőségéhez oly 

kérelmet terjesztetlek komoly érdeklődök, 
hogy az újabb filmeknek ne adjanak szen
zációt hajaászó címeket, amelyekkel a kö
zönség kíváncsiságát izgatják es sok meg- 
botránkoztatót tartalmaznak s van remény 
rá, hogy ez a visszaélés meg fog szűnni.

A birodalmi gyűlés most olyan törvény- 
tervezetei tárgyal, mely a szennyirodalom 
terjedésének lesz hivatva gátat vetni. A 
törvény értelmében bíráló bizottságot állí
tanak fel, melyben az ifjúsági gondozási 
egyesületek, a népművelési tanács, a könyv
kereskedők kamarája és a művészek egy- 
egy képviselője kap tanácskozási és indit- 
vanyozási jogot s az egész egy állami 
hivatalnok elnöklete mellett fog működni.

Franciaország. Az elszász-iotharingiai 
evangélikus egyhazak szomorú statisztiká
járól jő hír. A lutheránus egyház, amelynek 
a háború előtt 224 lelkésze volt, Kiutasítás 
és elhalálozás folytán eddig 71 lelkészt 
veszített, a református egyház 48 lelkész 
közül 29-et. Van ugyan némi pótlás, de az 
vajmi kevés, mert a lutheránusoknál most 
71 üresedés van, a reformátusoknál meg

14, amely állásokra embert, t. i. francia 
illetőségű embert, mert mást megválasztani 
nem szabad, nem tudnak kapni.

Olaszország. Az olasz lapok maguk is 
szégyenük, hogy a Canisius ünnep alkal
mából Salotti prelátus oly rettenetes módon 
gyalázta a protestantizmust Luthert ugyanis 
a pokol szülöttjének nevezte és olyan szer
zetesnek, aki érzékiségből kiragadta a ko
lostorok szűzies lelkeit, hogy gerjedelmének 
áldozatává tegye őket. Most kezdik tagadni 
ezeket a szavakat, de vannak gyorsírászati 
jegyzetek, amelyek bizonyítják, hogy ez a 
hír megfelel a valóságnak.

c s a l Ad i  é r t e s í t ő .
Esküvő. Ferenczy Károly Rezső ukki 

adóügyi jegyző aug. 18 án tartotta esküvő
jét Fodor Mihály ág. ev. tanító leányával, 
Fodor lrénkével Pusztamiskén.

ÚJDONSÁGOK.
Megnyílt Cegléden a Falu Szövetség 

századik kiállítása. Ünnepélyes kereiek 
között nyílott meg a Falu Szövetség szá
zadik kulturkiállítása. A kiállítást a kor
mányzó nyitotta meg. A kormányzó a ki
állítást megnyitó beszédében megelégedet
ten emlékezett meg a Falu Szövetség mun
kájáról.

Eltemették gróf Hötzendorfi Conrad 
tábornagyot. Óriási embertómeg kisérte 
utolsó utjara a monarchia volt vezérkari 
főnökét, gróf Hötzendorfi Conrad tábor
nagyot. Ä szakadó eső ellenére sűrű em
bersokaság lepte el a temetési menet út
vonalát.

Tüdőbeteg szanatórium lett a zala
egerszegi incernálótáborból. Az Orszá
gos Munkásoizlositó Pénztár Tüdőbeteg 
Szanatóriumát augusztus 29-én adták át 
rendeltetésének s az első száz beteget már 
szeptember első najtjaiban el is helyezik a 
volt zalaegerszegi mternalótábor helyén 
épült szanatóriumban, mely a legmodernebb 
berendezésű és a legszigorúbb követelmé
nyeknek is megfelel.

Az erdélyi m agyar tanítók huszonöt 
százaléka elbukott az oláh vizsgán. 
A magyarnyelvű tanítók és tanítónők oláh- 
nyelvű vizsgája véget ért. A vizsgáztató 
bizottság már ki is hirdette az eredményt, 
mely szerint a tanerők huszonnégy száza
léka ismét elbukott.

A szomorú sorsra jutott magyar tan
erőket valószínűleg elbocsátják állásukból 
és így az erdélyi magyar oktatásügyet ismét 
súlyos veszteség fenyegeti.

Hatszáz tanyai iskola. A közoktatási 
kormány 600 tanyai iskola szervezését ha
tározta el. Ez a szükséglet legnagyobb ré
szén segíteni fog. De mégsem az egészen, 
mert ha minden hiányt számba veszünk, 
legalább 800 új tanyai iskolára volna szük
ség..

Öngyilkosság egy fürt szőlő miatt.
Ladosovics János napszámos a szőlőkben 
egy fürt szólót tépett le, de a csősz tetten 
érte es feljelentéssel fenyegette Ladosovics 
emiatt annyira elkeseredett, hogy felakasz
totta magát. Meghalt.

107 éves apáca. Saiernoban a minap 
halt el 107 éves korában Mária Magdaléna 
Grazió. A ritka magas kort elért apáca 
még közvetlenül halála előtt is résztvett az 
árva gyermekek körüli munkában
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A m érges gomba majdnem kiirtotta 
az egész családot. Horváth József zala- 
béri röldmives felesége kislányává! gombát 
szedett az erdőn s azt odahaza elkészítve 
a család elfogyasztotta A gombától, amely 
mérges volt, hamarosan rosszul lettek s az 
egyik gyermek hamarosan meg is halt. 
Nemsokára az anya, majd egy másik gyer
mek is meghalt hosszas szenvedés után. 
A három halottat nagy részvét mellett te
mették el.

Aki több, mint 30 évet aludt. Hihe
tetlen, de megesett 1 — Svédország egy 
kis falujában Karistatter Karolina nevű lány 
13 éves korában ismeretlen okokból hirte
len elaludt és csak 43 és fél éves korában 
ébredt fei. E rekordidő alatt mesterségesen 
táplálták. Felébredése után friss, egészséges 
és folytatja iskolai tanulmányait.

Egy öreg amerikai milliárdos nőül 
vette fiatal fogadott leányát. Laggreen 
Ágoston ismert nevű amerisai milliárdos, 
aki már elmúlt 58 éves, nőül vette 15 éves 
fogadott leányát.

M egőrült hathónapos gyermeke ko
porsója felett. Az amerikai Jersey Cityöen 
egy asszony megőrült afeletti bánatában, 
hogy a legkisebb, Itat hónapos gyermeke 
meghalt.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja, az Uj Idók 36. számában közli Rákosi 
Jenő és H. G. Wells érdekes cikkeit, Bár
sony István, Henry Lavedán és Pálffyné 
Gulácsi Irén elbeszéléseit, Nicholson Mere
dith és Beczássy Judit érdekes szép regé
nyeit, számos művészi és időszerű képét 
és a lap rendkívül népszerű rovatait, a 
szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. 
Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 80.000 
korona Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest, Vf., And-

M agyar Lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjában e heti szántában két érdekes re
gény folytatódik. Az egyik Tutsek Anna 
„Jázminvirág“, a másik L. Alcott „Régimódi 
kisasszony“. E regényeken kívül mulattató, 
tanulságos és érdekes olvasmányok, szebb
nél szebb képek egész kincsesnázat találja 
meg az oivaso a lapban. Minden előfizető, 
aki 50.000 koronával fizet elő egy negyed
évre, a Magyar Lányokon kivúl barom 
kivaló, szép kiállítású ifjúsági regényt kap. 
A Magyar Lányok előfizetési ara negyed
évre 30.000 korona. Mutatványszámot kivá
ltaira ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, 
V!., Antírássy-ut 16. 
rássy-út 16.

Az Iskola tanít. Az Én Újságom nevel. 
A tanitas megkezdésével egyiüőben fizessen 
elő 4—10 éves gyermeke részére, Az É.t 
Ujságoint'a, a Fósa Lajos alapította lapia, 
amelyet most Gaál Mózes, a kiváló író es 
pedagógus szerkeszt. Az Én Újságom a 
legrégibo, legelterjedtebb magyar gyermek
lap. üaai Mózes, a lap szerkesztője való
saggal atyja minden kis olvasójának, aki 
nemcsak a gyermek lelki fejlődésére van 
nagy hatással, de az olvasókkal folytatott 
állandó levelezés fő.ytán figyelemmel kísér
heti azok szellemi előrehaladását is. Az Én 
Újságom tanit, nevel, szórakoztat. Kérjen 
mutatványszámot Az Én Újságom oól. 
AntennyiDen előfizetését az október-decem
beri negyedre szeptember 15 ig beküldi, 
úgy a szeptemberi számokat díjtalanul 
küldjük meg. Negyedévre 25.000 korona. 
Felévre 50 000 korona.

A NEMZET a legszebb magyar szép- 
irodalmi lap. Munkatársai a magyar iro
dalom legkiválóbb képviselői. Előfizetési

HARANÖSZÖ. 1925. szeptember 13.

ára egész évre 600 ezer, félévre 300 ezer, 
egy negyedévre 150 ezer korona. Kiadó- 
hivatala: Budapest, Vili. kér. Eázterházy- 
ucca 4/a. szám. Köztisztviselők 20 száza
lék kedvezményben részesülnek.

Zalagalsa 10, Nemes Samu Gőnyü 25, Pus
kás János Tordas 8, Schmidt Viktor Zala
egerszeg 36, Márkus Mihály Tiszanagyfalu 
4, Hütter Károlyné Kispest 4, Vida Ferenc 
Balf 7, Szakács János Balatonfüred 14 ezer K.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
— A számok ezreket értékelnek. — 

Budapestről: Horváth Elek 4, Schrantz T. 
10, Majsrcsék Pau!a 8, Kenessey Sarolta 
10, Nagy Sándor 8, Pápáról: özv. Mód 
Györgyné 4, Dezső Jolán 4, Csatári József 
Nagypirit 4, Sárvárról: Remete Ida 4, Ta
más Károly 4, Sümeghy István 14, Győr
ből : Kozma Kálmán 4, Póczy János 4, 
Csigi Flóriánná 8, Németh Márton 10, Póczy 
István 4, Inotay János 4, Csermák Gusztáv 
50, Bobárói: özv. Nagy Gyuláné 4, Kovács 
Janos 4, Scltrikker Mihály’ Bönyrétalap 36, 
Raúsz József Aszód 8, id. Misurák József 
Rád 3, Veszprémből: Dr. Zauner Róbert 
10, Gazsi iinréné 18, Kocsis Sándorné 4, 
Doktor Zsigmond Tárnokréti 4, Durr Osz
kár Baiatonlelle 36, Kermicsán Vazulné 
Diósgyőr-vasgyár 4, Pécelröl: özv. Laucsek 
Jónasné 30, özv. Révész Sándorné 15, özv. 
Nagy Lajosné Tét 4, Sch.;er Teru3 Kőszeg 
10, Celldőmöíkről: Szabó Ida 5, Somogyi 
Gabor 4, B jrecz Lajos 5, Szabó Jakabné 
4, Hajas János 36, Vadócz István 4, Hor
váth íren Mezőhegyes 4, Sopronból: Lend- 
vai Józsefné 4, Laufí Géza 4, Bóka Karoly- 
né 10, Gömörey Árpád Miskolc 4, Szom
bathelyről . Hartmann Jenőné 4, özv. Bellon 
Sándorné 3, Varga Painé 100, Simon J.-ne 
4, Csaba Gyula Péteri 15, Korcsmár j  -né 
Gyékényes 10, Remete Karola Szil 4, Tab- 
ro i: Gombér János 24, Konrád György 4, 
Szakács János Nagysitke 25, Fodor Ferenc 
Pusziagy tinót 3, Berke János Körmend 4, 
Beiedrői: H orváth Lajos 10, Horváth József 
7, Dankó Sándor Öcsöd 4, Baiog Lajos 
Rákoskeresztúr 2. Felde Imre Balatonszárszó 
14, Réti József Üjszeged 10, Lankó Pálné 
Soltvadkert 34, Föld vary Valéria Ötté vény 
100, Péntek Janos Nagysitke 100, Németh 
István Nova 8, Vörös Samu Nemeskolta 4, 
Coriáry látván Rásó 10, Huszágh Gyula 
Szécsény 8, Kakay Mihály Pestszentiörinc 
4, Kosich Péter Lapincaolaszi 20, Szabó 
Sándor Zalaszentgrót 4, dr. Ittzés Zsigmond 
Kaposvár 16, özv. Revaló Jánosáé Kiskörös 
4, Cziniel József Gyömrö 10, Rábaszent- 
minályról: Szép Gerge y 10, Kovács Imre 
10, Mesterházy Sándor Mesterháza 18, 
Hajnáczky József Apostag 9, Polgár Sámuel

Telek» u e ik eu tő  é> kiadó: CZ1P0TT ÍJKZA 
K uatgottkird, VagTAraesjrc, 

Surkesetőtáia: NÉMETH KAROLY, 
Kéziratokat nem adunk vlasia.

Walter magántanfolyam
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 51. 

Előkészít középiskolai összevont ma- 
gánvizsgákra, érettségire, vidékieke.
is. Tisztviselőknek nagy kedvezményt

1-25

Vidéki földbirtokos úri család két éves 
kis leánykája mellé október 1-i belépésre 
keres: feltétlenül megbízható szerény igé
nyű intelligens, gyermekgondozó nőt. Lel
készek és evang. tanítók németül is beszélő 
árvái előnyben részesü nek és családtagnak 
tekintetnek. Fényképpel és hizonyítványok- 
kal ellátott ajánlatok „Mädy“ jeligével e 
lap kiadóhivatalába kéretnek. 1— 3

A Szold-gazdaság faiskolája ajánlja 
gyümölcsfa oltványait, vad- és magcseme
téit, 180—220 cm. magas törzsű airna út- 
sorfáit, gazdasági és díszfáit, díszcserjéit, 
gyümölcstermő bokrait stb. kiváló erősség
ben és fajtákban. Az előrelátható nagy 
keresletre tekintettel előjegyzések már most 
eszközöltetnek. Megkeresések a központi 
irodához Mezőlak (Veszprém megye) inté- 
zendök. 5 — 6

Ár- és fajtajegyzéket kívánatra küldünk.

BANGÓ JOGI SZEMINÁRIUM
Budapest, IX., Ráday u. 14. 

Sikeresen készít elő vidékieket isi

Janszky István mÜszÖYŐ
Csorna. 10— 12

Ajánlja saját készítésű damasztáruit, ú. m.: 
abrosz, szalvéta, törülközőkendőit, da- 
maszt-grádlit. Azonkívül len- és kender
vásznait kizárólag jó minőségben. -- - — -  
----------  Alapíttatott 1892-ben. -----------

S. Kováts Menyhért
orgonaépítömester Veszprémben,

kit annak idején Istenben boldogult 
Gyurátz Ferenc püspök is ajánlott 
gyülekezeteink pártfogásába. Elvállal: 
ORGONA-átalakítást, javítást, hango
lást, HARMONIUM-javitást, hango
lást, mérsékelt árak mellett az ország 

bármely részében. 7

Nyomatott Wolliscb Bála villám üzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdira,
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A szeretet —  szolgálat.
Máté ev. 20 .s#.„ Aki 

közOletek nagy akar lenni, 
legyen a ti szolgátok.“

Szerezzünk újra becsületet a 
szolgálatnak! . . . Hisz ami még 
megmentheti ezt a nyomorult, el
bizakodott világot, az nem lehet 
más, mint a szolgálat, az alázatos 
szeretet, amelyet Jézus hozott le a 
földre. Éppen ezért az a legjobb 
keresztyén, aki legtöbbet szolgál; 
és Istenországában az a hely a leg
első, ahol az emberek önszántuk
ból odaszentelik magukat ember
társaik szolgáiul. Luther m ondja: 
„A hűségesen szolgáló embert olyan 
tisztelet vegye körül, mint a leg
szentebb életű papot, s a királyi 
vagy pápai korona fénye semmi 
ahhoz a dicsőséghez képest, amely 
megilleti az alázatos szolgálatot.“

Nekünk keresztyéneknek újra 
sokra kell értékelni a szolgálatot, 
mert minden hit, és hitvallás, min
den U ram ! U ram ! mondogatás, 
minden imádság és minden dicsé
ret csak pengő érc és zengő cim
balom — szeretet nélkül, szeretni 
pedig annyi, mint szolgálni. a Szol
gálni 1 . . . de mivel ?! A kezeddel 
— dolgozhatsz másokért; nyelved
del — mondj hasznos beszédeket; 
a toliaddal — írhatsz mások javára; 
lábaddal — fáradj másokért is; 
eszeddel — adhatsz jó tanácsot; 
pénzeddel — segíthetsz! . . . Szol
gálni ! . . .  de hogyan?! Úgy, amint 
életsorsod és élethivatásod paran
csolja, bárki vagy! Akár férfi, akár 
n ő ; uraság vagy szolgáló; akár 
király, akár alattvaló, lelkész vagy 
egyháztag! . . .

Szolgálni! . . . de kinek ?! Min
denkinek, ahol csak lehetséges, kü
lönösen pedig azoknak, akik rá 

szorulnak ! Nincs talán beteg, akit 
meglátogathatnál ? nincs gyászoló, 
akit vigasztalni kellene? nincs té
velygő, akit meg kellene téríteni? 
szegény, aki gyámolításra vár ? . . .  
És mégha érdemetlen volna is az, 
akinek szolgálatot tettünk — Jézus 
nem mosta-e meg egykoron a ta
nítványok lábát, még Judásét is?

Uram! ne hagyd ezt a te szent 
igédet elfelejtenem : „Aki közötte
tek nagy akar lenni, legyen a ti

Az erkölcsi romlásnak kitett és 
züllésnek indult gyermekek meg
mentésénél szerepet játszó tényezők 
a közvárakozásnak iparkodtak és 
iparkodnak megfelelni, de részint 
az idealizmus tüzét elhamvasztással 
fenyegető szomorú létkérdéseknek 
nyomasztó hatása, részint az intéz
mények és egyesületek közötti 
kapcsolat lazasága, részint pedig 
egyéb külső gátló körülmények 
következtében — minden lelkiisme
retességük dacára — sem képesek 
ezen a téren olyan eredményt fel
mutatni, mellyel ők maguk is tel
jesen meglennének elégedve.

Gyakorlati e iber létemre ón 
100°/o-os sikert íem is várok, nem 
is remélek, mt -t mindig voltak, 
vannak és lesz ek eltévedt bárá
nyok. Azt azonban határozottan 
merem állítani, hogy az erkölcsileg 
romlott és bűnöző gyermekek szá
ma alaposan meg fog csappanni, 
ha a család az iskola, az egyház, a 
társadalom és az állam külön-külön 
és egymást kölcsönösen támogatva, 
hatékony erejüknek mélyebb szán
tásával vesznek részt e közös ér
deket képező nemzetmentő mun
kálatban.

szolgátok 1“ Alázatosságra taníts óh 
Jézusunk!
.Testvéreim javáért fáradnom, küzdenem : 
Erre segélj, óh Isten, én édes Istenem 1 
Én tövises pályámon ragyogjon szeretet, 
Mert aki boldogít mást, boldog csak az lehet, 
E földön annyi a könny és annyi a seb, 
Mi volna boldogítóbb, mi volna édesebb: 
Mint a könnyet szárítani, habár egy csep

p e t  is,

Megvagyok arról győződve, hogy 
e szerencsétlen gyermekek száma 
lényegesen csökkenni fog, ha a 
család, az iskola és a társadalom 
a szemeket kápráztató, az idegeket 
megfeszítő, az agy működését meg
zavaró, túlerős világosság árasztása 
helyett a szíveket megfogó, a lel
keket átható, kellemes melegség 
kisugárzására törekszik, mert nem 
a villany vakító fénye, de a napnak, 
a sok-sok vidám napsugárnak éltető 
melege táplálja csak a szíveket és 
tartja ébren a lelkeket.

A napsugarak felelevenítő hatá
sát érezzük, látjuk és tapasztaljuk 
mindenütt az életben. Szüksége 
van erre minden élő lénynek, 
szüksége van erre minden ember
nek. Mennyi örömöt, mennyi bol
dogságot tudnánk egymásnak sze
rezni, ha a napsugarak okozta 
jóleső érzés hatná át szívünket 
ténykedésünk minden pillanatában, 
ha ezt az érzést — a kedvességünk, 
a figyelmességünk, a tapintatossá
gunk, az őszinte részvétünk és a 
segítségnyújtásunk által — kifeje
zésre is juttatnék?... Vájjon így cse- 
leksztink-e ? . . .  Talán nem mindig 
és talán nem mindenkivel szemben...

Nem tehetségen , akaraton múlik a H arangszó tám ogatása .

Mint a sebet kötözni, habár csak egyet is.*
Ámen. 

Németből: N. M.

A nöegyletek a gyermekmentés szolgálatában.
Irta: Javornltzky Dezső családfő.



306 HARANQSZÓ. 192S. szeptember 27

Hála a jó Istennek, vannak még 
áldott lelkű egyének, kik a nap
sugarakhoz hasonló hatást váltanak 
ki bennünk s kiknek ténykedése 
serkentésül követendő példaképül 
szolgál nekünk. Ilyenek többek 
között az egyház áldásos munkás
ságát nagy mértékben támogató 
nőegyleteknek a más szenvedése 
és fájdalma iránt érzékenyszívű 
tagjai. Azok a mentőangyalok, kik 
mindenkor és mindenhol elisme
résre és dicséretreméltó tevékeny
séget fejtenek ki a nyomor enyhí
tésében, a bűn kiirtásában.

Éppen ezért a nőegyletek meg 
tudják érteni és át tudják érezni a 
gyermekmentés fontosságát, hiszen 
ott illatoznak a legillatosabban a 
vallásosság liliomai, ott virítanak a 
legszebben a hazafiasság tulipánjai 
s ott hajtanak ki a legdúsabban 
az önfeláldozó munkás élet gyö
nyörű kalászai.

A nőegyletek tagjai állandóan 
szent tanúbizonyságot szolgáltatnak 
arról, hogy csak Jézus nyújt biztos 
védelmet a kísértések- és csábítá
sokkal szemben s hogy a lélek 
ellenállóképességének fokozása csak 
Jézusnak minden körülmények kö
zötti követése által érhető el.

A nőegyletek minden egyes tagja 
a szerencsétlen édes magyar hazánk 
fölött tornyosult sötét felhők elosz
latásában szerény, csendes, de 
jelentőségteljes szerepet játszik a 
megsegítés, a vígasztalás, a bizta- 
tatás, a bátorítás, a reménynyűjtás 
munkája által.

Róza néni.
Irta: vitéz Horkay Béla.

Adjon Isten jónapot, Róza néném!
Ezzel a szóval köszöntött reá egy szo

morú, csöpörgős novemberi vasárnap délu
tánján Torkos Bálint nagynénjére, özv. Só
lyom Istvánnéra.

Hozott Isten, kedves Bálint öcsém — 
szólt a fekete ruhás, 70 esztendős, de még 
mindig derült arcú asszony, csendesen be
csukva azt az ütött-kopott fedelű, öreg 
bibliát, amelyikből négy szemmel betüzge- 
tett. Letette az okulárét szépen, akkurato- 
san a bibliára, aztán fölkelve folytatta:

— Hozott Isten I Ülj oda a padra, ked
ves öcsém, aztán beszélj, mi újság a nagy
világban. Mert hogy én már nehezen hor
dom a 70 esztendőmet 1 És leült az öccse 
mellé, kezét annak kezére tévén.

— Újságot én sem sokat tudok, néném 
— szólt Bálint, nagyokat szippantva kurta 
szárú pipájából — de azért az eklézsiában 
mégis van újság)

— Na csak kivele I sürgette Sólyomné 
asszony és kíváncsian tekintett öccse arcára.

— Be voltam a templomba, Róza né
ném, és a tisztelendő ur kihirdette, hogy 
megjöttek az -új*  énekeskönyvek, mindenki

A nőegyletek azt akarják, hogy 
azoknak minden egyes tagja legyen 
elsősorban saját gyermekeinek az 
édes anyja, de legyen egyúttal 
anyja a szenvedőknek, az elha
gyottaknak, a züllésnek indultak
nak. Ez pedig a nőnek valódi hi
vatása, mert nem a szavazati jog, 
nem a bírói süveg, nem a bonctani 
kés emeli a nő értékét, hanem az 
igazi anyai szeretetnek kifejezésre 
juttatása.

Cselekedjenek is mindenkor azon 
isteni kivánalom szerint, amelyből 
a gyermekvédelem és gyermek
mentés összes törvényei és rende
letéi gyökereznek, hogy nagyobb 
örömük van az Isten angyalainak 
a mennyben egy megtérő bűnösön, 
mint 99 igazakon és hogy Isten 
nem akarja a bűnös halálát, hanem 
hogy megtérjen és az ő parancso
latai szerint éljen.

Kisérje további munkásságukat 
is áldás, sok-sok vidám napsugár.

A szenvedés titka.
Olvasom a zsoltáros király estéli 

imáját. Végig imádkozom a IV. Zsol
tár első 6 versét és egyszerre csak 
megdöbbenve állok meg a 7-iknél. 
Mintha nem is évezredek választa
nának el a sorok írójától, hanem 
mintha egy órával ezelőtt vetette 
volna papírra valaki. „Sokan mond
ják : kicsoda mívelheti azt, hogy 
valaha jót lássunk?“ Már korán 
reggel lehet hallani: A régi jó vi-

elhozhatja a magáét és siessen is vele, 
mert hogy ádvent I. vasárnapján már abból 
lesz az ének.

— Micsoda „ú/“ énekeskönyvről beszélsz 
te, édes öcsém ?

— Arról, néném, amelyikről már a múlt
kor szóltam, mikor meg is kérdeztem, hogy 
nem akar-e egyet rendelni?

— Amelyikre én akkor azt mondtam, 
hogy nekem nem kell, kiszolgál engemet a 
régi is — vágott közbe Sólyomné asszony, 
meleg tekintettel simogatva végig az aszta
lon fekvő, rézkapcsos, rézkelyhes „Keresz
tyén Énekeskönyv "-ét.

— Arról, arról néném Hát mo3t meg
jöttek. Én már láttam is belőlük egyet. 
Kisebb, mint ez itt, és egészen más éne
kek vannak benne, mint ebben itt — szólt 
Bálint, és pipaszárával az énekeskönyv felé 
bökött.

— Kisebb ? Más énekek? Na, ha kisebb, 
hitványabb is 1 Hát csak énekeljetek belőle, 
én a magamét nem cserélem el. Elbírom 
én ezt a nagyot is — szaporázta a szót 
Róza asszony, és derült homlokára aggo
dalmas ráncok szaladtak föl.

Torkos Bálint semmit sem szólt. Majd 
csendesen elköszönt, magára hagyva az 
özvegyet, ki sóhajtva leült előbbi helyére, 
felnyitotta énekeskönyvét és csendesen

lág többé nem jő vissza; mi már 
nem látunk soha jót; a régi ké
nyelmes életet elvitte a háború an
gyala, nekünk pedig itt maradt a 
nyomorúság, a gond, a bánat. 
„Kicsoda mívelheti azt, hogy valaha 
jót lássunk? És látom az elborult 
arcokat, a gondban megőszült apá
kat, a tépelődő anyákat s úgy ér
zem, hogy Dávid király ezek aja
kéról vette le a szót.

„Sokan mondják“, — írja a zsol
tárköltő; „sokan mondják“, — 
visszhangzik a Ma élete. Te is mon
dod, vagy mondtad. Csak valid be, 
hogy te is ott vagy a „sok“ kö
zött. Te is, én is, sokan. És tudod 
mit jelent ez a keserű kifakadás? 
— Kishitűséget, Istentől eltávolo
dást, élve eltemetkezést. Minden 
ilyen fájdalmas lemondás egy ret
tenetes vallomás arról, hogy éle
tünknek nem láttuk meg az igazi 
célját. Beleszülettünk a világba, 
mint a kavics s nem volt életünk
nek több értéke, mint az útszéli 
kőnek. Sokan mondják . . .  és mást 
nem tudnak mondani. Dávid király 
azonban mást is mond: „De Te 
Uram, mutasd meg nekünk a te 
orcádnak világát; és így nagyobb 
Örömet adsz az én szívemben, hogy 
nem mint mikor az ő borok és 
buzájok megsokasodnak.“

Az Isten arcának meglátásáért 
fohászkodik. Miért? Mert az na
gyobb örömet jelent számára min
den gazdagságnál, minden jómód
nál, minden életgyönyörnél és élet
szépségnél. Aki az Isten arcát látja,

dudorászni kezdte azt a szép 292. számul, 
amelyik így kezdődik: Mind jó, amit Isten 
tészen. Majd abbanhagyta. Élmerengeit. 
Ajkai su'togva kérdezték:

— Minek az új énekeskönyv — minek 
az új ének ? Eltart még a régi — én csak 
nem járhatok oskolába új énekeket tanu'ni ?

Elérkezett ádvent első vasárnapja. Meg- 
kondult a harang és a falu népe csende
sen húzódott a templom felé. Róza néni is 
felkötötte csipkés fekete főkötöjét, kezébe 
vette öreg énekeskönyvét, beletette az oku
lárét és megindult. Csak úgy magányosan 
— mert hát nem illik a templom előtt be
szélgetni — volt a szavajárása. Beérve a 
templomba, bement a padba. Megállt szo
kott helyén, fejét könyvére hajtotta és csen
desen elmondotta: Itt vagyok jó Atyám, 
ezen a szent helyen, könyörögve kérlek, 
áldj meg s maradj velem 1 Ámen 1 Aztán 
leült. Feltette az okulárét, megnézte az 
énekszámot. 111. — olvasta. Kikereste. 
Fönnt megszólalt az orgona — majd a 
gyülekezet ajkán felharsant az ádventi ének: 
„óh miként fogadjalak, Világ megváltója...“ 

Róza néni is elkezdte tiszta, korához 
nem várt erős hangon:
„Óh mennyei fejedelem, Nálad van a győ

zelem . . . “
A szomszédai reá néztek.
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az a megpróbáltatásokban is bol
dognak érzi magát, mert tudja, 
hogy a „szenvedés a boldogságnak 
egyik alkatrésze.“ Aki a hegy or
mára akar eljutni, annak számolnia 
kell azzal, hogy lábát megsebzi a 
tövis. Nincs felmagasztaltatás meg
aláztatás nélkül. A boldogságot 
csak az tudja igazán megbecsülni 
és értékelni, aki tud érte szenvedni. 
Mikor pedig a szenvedés láthatólag 
rombol, ugyanakkor valamit látha
tatlanul épít is. Építi a szívet. Ami
kor építi, tisztítja is.

Isten arcát csak az láthatja meg, 
akinek tiszta a szíve. A Megváltó 
is ezt mondja: „Boldogok, akiknek 
szívok tiszta, mert ők az Istent 
meglátják.“

Ha öröm, békesség és életbol
dogság után vágyói, ne keseregj 
kishitüen, mint sokan, hanem for
dulj bizalommal az Istenhez, mint 
a lantpengető nagy király : „De Te 
Uram, mutasd meg nékünk a Te 
orcádnak világát.“

Magassy Sándor.

K O R K É P E K .

K arco la tok  a hétrő l.
Az olaszliszkai csodarabbit hamis- 

milliók miatt letartóztatták, majd bi
lincsekbe verve Debrecenbe kísértek, 
itt vizsgálati fogságba vetették.

Szabadlábra helyezése érdekében 
hívei körében azonnal mozgalom in

dult meg s h a t s zá zm illió s  k a u c ió t  
tettek le érette.

Kétséges, hogy hasonló vagy sok
kal kisebb esetben találkozott volna 
e keresztyén egyházközség, mely pap
jáért, tanítójáért csak 100 ezer kor. 
erejéig is jót állt volna.

Tisztelet a kivételnek, de napjaink
ban rendkívül szaporodik azoknak a 
gyülekezeteknek a száma, melyekben 
maguk a hívek po oli gyönyörrel 
igyekeznek a lá á sn i sa já t le lk i  
veze tő iknek  a  te k in té lyé t. Holott 
oly világos az apostol intése: Kérünk 
továbbá titeket atyámfiai, hogy be
csü ljé tek  azokat, akik fáradoznak 
közöttetek és elöljáróitok az Úrban 
és intenek titeket; és az ö munkájuk
ért v ise ltesse tek  ir á n to k  m e y -  
kü lö m b ö zte te tt szere te tte l. (Thes. 
1. 5. 12-13.)

A 137. zsoltár.
Vizeidnél óh Babylon 
Bú bánat volt életünk.
Midőn rád gondoltunk, Sión 
Könnytől ázott két szemünk. 
Hárfáink elnémítottuk 
A füzekre felaggattuk 
S  ültünk némán, szótlanul. 
Kínzóinknak gúnyos szavát 
Szünetlen csúfolódását 
Tűrt ük vigasztalanul.
Az elnyomók rabságunkban 
Kemény szívvel, gőgösen

— Nem az az ének — súgta az egyik, 
odahajolva.

Abba hagyta. Megnézte mégegyszer a 
számot. 111, nem? Kérdezte. Azaz, súgták 
ketten is — c-akhogy az „új" énekes
könyvben !

Betette csöndesen a könyvet. Szemében 
könnycsepp jelent meg. A dallam, amit hal
lott, ismerős volt. B-.le is kezdett úgy könyv 
nélkül — hisz a régi szöveget kívülről 
tudta De azok más szöveget énekeitek, 
úgy, amint az új énekeskönyvben állt, mr g 
gyorsabban is. A 2—3-ik verset ki sem 
kereste, meg sem próbálta énekelni. Az 
istentiszte et után szomorúan szólt oda 
szomszédjának:

„Hit már énekelni sem szabad az öre
geknek ?“

* *
*

Harmadnap temetés volt. Megint csak 
nem vágott az énekszám. De ime: a kisérő 
ének a régi: Krisztus te vagy életem . . .

Róza néni örömmel folytatja, csak úgy 
könyv nélkül: Nyereség halálom, tőled el 
nem vétetem . . .

Itt megáll. Mert a többiek meg így 
mondják:

Reményem beléd vetem . . . Megint 
ahogy az új könyvben áll.

Megcsóválta a fejét — és szótlanul bal
lagott tovább. Szótlanul, éneknélkül ő, aki 
után a többiek igazodni szoktak!

*  *

Karácsony napjára hirtelen ágynak dűlt. 
Úrvacsorát kívánt. Mikor magához vette, 
csendes hangon megszólalt:

„Tisztelendő uram — egy nagy bűnt 
akarok külön is meggyónni, ha meghall
gatna . . . “

— Beszéljen csak, Róza néni — biztatta 
a lelkész.

— Tisztelendő uram — én nem szere
tem az új énekeskönyvet. . .

— Nem baj az, Róza néni, éppen olyan 
jó a régi is és Isten csak azt nézi, milyen 
szívvel énekelünk belőle 1“

— Úgy-e, Tisztelendő uram, én is igy 
vigasztaltam magamat az én bűnös álla
potomban . . .

— Nyugodjék csak meg, Róza néni — 
szólt a lelkész.

— De egy kérésem is volna . . .  ha meg 
nem bántanám . . .

— Beszéljen csak bátran 1. . .
— Az a kívánságom, hogy az én teme

tésemen úgy énekeljék, hogy „Tőled el nem 
vétetem“ — ne pedig olyan újmódisan.

Meglesz, meglesz — szólt a lelkész el
fogult hangon

*  * *  *

Újesztendő napján temették. És szólt az 
ének Róza néni koporsója mellett: Tőled 
el nem vétetem . . .

És bizonyára nem vétetett el a Krisztus
tól, ha nem is tudta megkedvelni azt a ki
csiny könyvet.

Énekszóra fogságunkban 
Nógattak keservünkben.
Nosza, zengjetek Sionról, 
Zengjetek a szent városról 
Víg éneket mi nékünk! 
Dicsérjétek Istenteket, 
Dicsérjétek a szent helyet.
— Ezt kívánták mi tőlünk.

Istenünknek szent énekét 
Miképen zengedezzem ?
Midőn a fogság kenyerét 
Keserves könnyel eszem ?
Ha rólad, óh Jeruzsálem 
Könnyelműn élfelejtkezem 
Uram, feledj el engem! 
Nyelvem ragadjon Ínyemhez, 
Ha hűtlen lennék képedhez 
Vigságom, Te, egyetlen!

Emlékezzél meg Istenem 
Edomnak fiairól;
Ne feledkezz meg sohasem 
Bűnük sokaságáról.
Kiknek szívében irgalom 
Nem volt — sem érző szánalom 
Romlásunk szörnyű napján 
„ Rontsátok le a falait, 
Döntsétek porba házait.“ 
Hangzott parancsuk durván.

Babylonnak vétkes lánya,
Te pusztulásra érett!
Áldott, aki megbosszulja 
Minden te bűnöd — vétked.
Ki néked bőven megfizet 
S  gőgös embertelenséged 
Gazdagon megtéríti.
Uram, légy te bosszúállónk 
Légy kegyelmes szabadítónk: 
Néped ezt szívből kéri.

Uram Isten, Te hatalmas, 
Jóságos édes Atyánk!
Óh légy minékünk irgalmas 
Nyomorúságunk napján.
Te látod szenvedéseink,
Olvasod hulló könyeink 
Oh halld meg sóhajtásunk. 
Hallgasd meg síró panaszunk. 
Enyhítsd gyötrelmes fájdalmunk 
Ne felejtkesz meg rólunk!

MAYER PÁL.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Mit áldozol Istennek?
Szept. 27. Az első avatási hálaünnep. 

I. Mózes 4 . s—s. A magyar föld meghozta 
termését. A hullámzó gabonatáblákat le
aratták ; a gyümölcsfák hajladoznak az 
érett gyümölcs alatt; a hegyoldalakon érik 
a szőlőgerezd Az Isten gondviselő jóságáról 
beszél a föld, az egész természet. Hála
adással járok benne s megemlékezem a 
termést adó, növelő Istenről, aki meghall
gatta milliók között az én imádságomat is:



308 HARANQSZÖ. 1925. szeptember 27

„a mi mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma*.

Szept. 28. Az ígéretét megtartó Isten,
I. Mózes 8. so—22. Nóé első gondja a meg
szabadulás után a hálaadás. A hálaadó 
szív kedves az Úr előtt, megjelenik s örök 
időkre szóló ígéretet tesz. Figyelem, vizs
gálom az Isten ígéretét, ellenőrzőm, meg
tartotta-e? Bizony teljesen megtartotta. — 
Hát én megtartom-e Istennek tett Ígéretei
met, fogadásaimat?

Szept. 29. A kétféle áldozat. I. Mózes 
4 .6—7. Zsidókhoz irt levél 4 .1—4. Két 
testvér mutatja be áldozatát. Két különböző 
lélek különböző áldozata. Kétféle az,ered- 
mény is. Ábel a legszebbet adta az Úrnak, 
Kain csak a selejtest, a fölös maradékot, 
hulladékot. — Az Isten látja az én áldoza-' 
tómat is. Mit áldozok? A felesleget. Neki 
nem elég, ha néhanapján gondolok rá, 
akkor megyek a templomba, ha ráérek, 
amikor a munkám, szórakozásom engedik. 
Látja az én áldozatomat 1

Szept. 30. Az ítélet szava, Ámos ö.zi— 
6.9 . Milyen sokan képzelik, hogy az Isten
nek minden jó, Neki minden kevés elég. 
Figyeljük meg, milyen határozott, haragos 
is tud lenni. Egészen bizonyos, hogy a 
szerető Isten nemcsak simogatni tud, de 
büntetni is. Ezért igazságos. Gondolok-e 
a haragvó, büntető istenre s rettegek-e ki- 
hivni magam ellen a haragot, a büntetést?

Okt. 1. A késői bánat. Lukács 16.23—28. 
Szomorú valóságra ébredt a gazdag. Amire 
gondolni se akart, amit nem hitt, íme igaz: 
van menyország és pokol. — Az én életem 
is az isteni bíró elé kerül. Mire tart majd 
méltónak ?

Okt. 2. El kell határoznom magam. 
Máté 6 . 24. János Jelenések 3 . i«—n. Isten
nek nem tetszik az én félszivü keresztyén- 
ségem. Hódolok a világnak, nem tudom 
megszabadítani magam társadalmi szoká
soktól, nem keresztyén szórakozásoknak 
vagyok a rabja. Olykor-olykor meghajtok 
az Isten előtt is. Nem tetszik neki; nem 
ezt várja. A megalkuvó keresztyénség nem 
komoly vallásosság. Milyen vagyok ? Kinek 
szolgálok ?

Okt. 3. Az én áldozatom. Máié 7 . sí. és 
6 . sä. Mitőlünk nem az oltár tüzében elégő 
áldozatot kíván már az Isten. Könnyebb 
volna ilyet bemutatnunk. Az én áldozatom 
Isten akaratának egész életemen át való 
keresése és az annak való állandó enge
delmesség. Ne gondolja senki, hogy ez az 
áldozat veszteség; nem, sőt nyereség, bol
dogság. Próbáld meg 1 Marcsek János.

Milyennek kell egy presbiter
nek lenni. Egy vidéki francia város
ban a kővetkező feltételekhez kötötték 
a presbitériumba valő beválasztást: 

presbiterül csak olyanok választ
hatók meg, akik jő példát adaak az 
istentiszteletek rendszeres látogatá
sával,

gyermekeiket evangélikus vallásos 
nevelésben és oktatásban részesftik, 

nem dolgoznak és dolgoztatnak 
vasárnap,

hozzájárulnak az egyház fentartá- 
sához valódi anyagi helyzetüknek 
megfelelően

és tényleg tevékenyen vesznek részt 
az egyházi életben.

HarangaYatás Karakószörcsökön.
Lélekemelő ünnepe volt f. évi aug. 30-án 

a karakószörc8öki leánygyülekezetnek. Mint 
legutóbbi számunkban jeleztük, e napon 
avatta fel a gyülekezet új, 214 kg.-os ha
rangját Horváth Sándor várpalotai lelkész, 
mint esperesi megbízott, Síkos Gyula zala- 
galsai és Ihász Mihály kertai lelkészek 
közreműködésével. Az érkező esperesi 
megbízottat a gyülekezet ifjúságából alakult 
magyarruhás bandérium kísérte Kertáról 
Karakószörcsökre, s itt az iskola kapujában 
felállított díszkapu előtt a gyülekezet tag
jainak élén Kocsi Pál gondnok, majd a 
„Nőegylet“ nevében Kocsi Mariska üdvö
zölte ; ki az üdvözléseket, s a meleg, sze
retetteljes fogadtatást meghatóban köszönte 
meg. — A gyülekezet szépen felszerelt és 
feldíszített temploma nem volt képes be
fogadni az óriási számban megjelent érdek
lődőket, azért az udvaron felállított sátorban 
Síkos Gyula zalagalsai lelkész tartott a 
több száz főre tehető kintszorultak részére 
isteni tiszteletet, mélyen szántó, gyönyörű 
beszédével sokszor könnyekig meghatva 
hallgatóit.

Ezalatt a templomban oltári ima és 
igeolvasás után Horváth Sándor esperesi 
megbízott tartotta meg magasszárnyalású, 
de azért a hívek szivéhez szóló felavató 
beszédét, s mikor felhívására az új harang 
megkondult, a szemekben felcsillantak az 
örömnek könnyei. A felavató beszéd után 
felhangzott a vegyeskar „Tehozzád köze
lebb“ cimű gyönyörű karéneke, amelyet az 
ünneplő közönség mély áhítattal s igazi 
lelki gyönyörűséggel hallgatott végig Ez
után Ihász Mihály lelkész lépett a szószékre 
s lelkes beszédével a hallgatóságot való
sággal magával ragadta fel az örök Isten 
trónjának zsámolyához. Közének után az 
esperesi megbízott zárószavai következtek, 
amelyek mély nyomot hagytak a hallgatóság 
szivében. — Istenitisztelet végeztével dísz
közgyűlés tartatott, amelyen Ihász Mihály 
lelkész méltatta a nap fontosságát, egyben 
köszönetét mondott Horváth Sándor espe
resi megbízottnak és Síkos Gyula leikész
nek a szíves közreműködésért. Ezután 
Kovács József tanító olvasta fel a harang 
beszerzésének történetét s az adakozók 
névsorát s végül a Himnusz eléneklésével 
véget ért a lélekemelő ünnepség.

A bőséges lelkijavak után Kovács József 
tanító vendégszerető asztala nyújtott bősé
ges testi javakat is a kedves vendégeknek, 
akik örömmel látták, hogy lelkész, tanító 
és gyülekezet egymást megértő, egymást 
szeretettel támogató s a közjót soha szem 
elől nem tévesztő munkája mily hatalmas 
erő a belmisszió terén.

Délutáni istenitisztelet végeztével a gyü
lekezet ifjúsága a tanító vezetése alatt elő
adta Gerő Károly „Vadgalamb“ cimű nép
színművét. Az előadás úgy anyagilag, mint 
erkölcsileg szépen sikerült.

A harang árának közadakozásból való 
összehozásáért, az ünnepélyre egy új oltár
terítő beszerzéséért, az ünnepély előkészí
téséért s rendezéséért a gyülekezet hálás 
köszönetét fejezi ki Kovács József tanítónak, 
ki időt, pénzt, fáradságot nem kiméivé 
munkálkodott azon, hogy az ünnepély mi
nél szebben sikerű jön. Isten áldása legyen 
a gyülekezeten és vezetőin.

Adatomul a H a r a p  Mártására!

EGYRÖL- MÁSRÓL.

A  m in d e n n a p i életből.

Néhány szó az Azoform-ról.
A növények életében rendkívül 

fontos szerepet játszik a nitrogén. A 
nitrogéngyűjtő növények után (mint 
amilyen a lucerna is) vetett más nö
vények szebben, jobban, erőteljeseb
ben fejlődnek, mint más ugyanakkor 
vetett hasonló növények; s termés
hozamuk is jelentősen magasabb, a- 
mit ma már minden gazdálkodással 
foglalkozó tud is. Ebből az az igaz
ság következik, hogy legjobb lenne 
a gazdára, ha mindent lucerna után, 
vagy más nitrogéngyűjtő növény után 
tudaa vetni, vagyis más szóval olyan 
talajba, melyben a nitrogén készen 
van felhalmozódva. — Csakhogy saj
nos ez lehetetlen.

Azért azután kénytelen a gazda 
a külötnböző mátrágyákat elővenni 
és a földből kiélt nitrogént így a 
földbe vinni. Ez azonban nemcsak 
költséges, hanem sok munkát is igé
nyel és pedig épen abban az időben, 
amikor a munkát más fvntos körül
mény drágává teszi. A műtrágyát jó 
előre meg kell rendelni; várni amíg 
az vasúton, esetleg vagon-tételben 
megérkezik, — sokszor futkozni kell 
más gazdatárs társulás után, hogy 
a vasúti kocsi kellően ki legyen hasz
nálva és olcsóbba kerüljön a vasúti 
fuvar — de haza keli fuvarozni, épen 
a sürgősen gazdasági muakák (trá
gyázás, tarlóbuktatás, mélyszántás 
stb.) idején. Azután kifuvarozni a 
földre, ott elszórni, alászántani, mi
közben a szél is hordja a szomszéd 
földjére.

Mindezen nehézségek ösztönözték 
az embereket a kutatásra

Tudósaink már régebben tudják, 
hogy a lucerna nitrogéngyűjtó tulaj
donságát egy bakteriumféleségnek 
köszönheti, mely a lucerna gyökerein 
él és ott mint kiemelkedő szemölcsök 
telepeket képez. A német élelmesség 
azután ezeket a baktériumokat innen 
leszedve laboratóriumokban, de nem
csak kitenyésztette, hanem áttenyész- 
tette más növényekre is, úgy, hogy 
ma már csaknem mindenféle növényre 
alkalmassá van téve.

Ez a baktériumféleség a növé
nyekre olyannyira hasznos nitrogént 
nem a földből, hanem a levegőből 
szedi, s így a föld nitrogén-szegény
sége ránézve nem veszedelmes, es 
nem fog ártani annak a növénynek 
sem, melyre ez a baktériumféleség 
kitenyésztett és az illető növényre
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áttenyésztett formája be van ojtva. 
A beojtás pedig a lehető legegysze
rűbb és a legkevesebb munkával jár; 
mert a kultúra kellően csomagolható 
comport-főlddel és különböző növényi 
tápszerekkel keverve, s dobozokban 
könnyen szállítható póstán is, (1—1 
kát. holdra csak 800 grammnyi, te
hát nem egész egy kilónyi lévén elég
séges) nem kell tehát fuvarozni, ki
hordani, alászántani stb. hanem a 
megfelelő mennyiségű cukrosvizzel 
keverve egyszerűen a vetőmagra hin
teni s azzal jól összekeverni. A mag
ból kikelt növény gyökerein azután 
nagyon szépen áttelel és elégséges 
a növény egész életére.

Az így kitenyésztett és áttenyész
tett baktérium-kultúrát Blunek Gusz
táv német vegyész Azoform-nak ne
vezte el, mellyel Magyarországon is 
igen számos, nagyon szép eredményű 
kísérlet történt, melynek eredménye
ként megállapítható, hogy az Azo- 
formmal ojtott növények csírázása 
biztosabb, a kikelés gyorsabb és 
egyenletesebb, a fejlődés gyorsabb, 
erőteljesebb, a növény üdébb, zöl
debb, bokrosabb, a levélzet (sás) 
szélesebb, a szár erőteljesebb, a nö
vény a szárazságnak jobban ellenáll; 
terméshozama helyenkint a szemes 
terményeknél a lYa-szeres termést is 
eléri, a hüvelyeseknél, pillangósoknál, 
gumósoknál pedig kétszeres, sőt több 
is lehet (volt eset, hogy cukorrépánál 
kát. holdanként 61 mázsával adott 
több termést, mint a controll-répa). 
A répaféléknél még az a nagy előnye 
is meg van, hogy gyor;abban fejlőd
vén a növény a répabogdr hamarabb 
levesz róla

Rössler Gyula, az Érdi Kertészeti 
R. T. (gróf Károlyi Imre) igazgatója 
kísérlete 1 — 1 kát. holdnyi, homokos 
talajba egymás mellé vetett tavaszi 
zabnál az Azoformmal ojtott adott 
52 (18 kévés) keresztet és 1752 kgr. 
szemes termést, a nem ojtott pedig 
32 (18 kévés) keresztet és 1230 kgr. 
szemet, vagyis 20 keresztnyi szalmá
val (62 5%) többet az azoformozott 
javára, mely 150 %, magas volt, (míg 
a másik 110 %) és már a kikelésnél 
és fejlődésnél nagy volt a kettő kö
zött a különbség

Az Azoform mindenütt fényesen 
beválik, ahol a talajösszetétel ezen 
baktérium féleség tenyésztésére alkal
mas, de ártani nem árt sehol sem, 
hanem a talajt mindenüt többé ke- 
vésbbé javitja; viszont sehol sem éli 
ki, mert mint említettük a nitrogént 
a levegőből veszi, vagyis onnan, 
ahonnan azt sohasem képes kiélni.

így dllván a dolog az Azoform a 
többtermelésnek egyik legszebb jövőt 
Ígérő eszköze, mellyel kívánatos lenne, 
ha Hazánkban is minél többen kísér
letet tennének, ami olcsóságánál és 
egyszerű kezelésénél fogva a legna
gyobb mértékben lehetséges is. 1. gy.

H E T I  K R Ó N I K A .

A kormányzó szép ünnepély keretében 
nyitotta meg a balassagyarmati mezőgaz
dasági és ipari kiállítást. Beszédében ki
emelte, hogy „Nógrád és Hont, ez a két 
kuruc vármegye a megcsonkítás dacára is 
élni fog. mert élni akar.“ — A belügymi
niszter Berettyóújfaluban felavatta a Csonka- 
Bihar új megyeházát. — Walkó beszámolt 
a Népszövetség előtt a magyar pénzügyi 
helyzetről. A Népszövetség a szanálásunk
ról szóló jelentést megelégedéssel vette 
tudomásul. — fiat új bérházat épít a nép
jóléti minisztérium. — A székfőváros in
gyenes tanfolyamot rendez az analfabéták 
számára és ezzel, megkezdi a harcot a tu
datlanság ellen. — Budapest uccáin a múlt 
napokban lázító röpiratokat osztogattak 
szét. — A nagyszakácsi csodát a kormány 
teljesen vallási kérdésnek tekinti és abba 
a maga részéről beleavatkozni nem kíván.

Bécsben megkezdődött az o sz trák - 
magyar kereskedelmi szerződések tárgya
lása. — Az ántánt Ausztria fegyvergyár
tásra alkalmas gyárait megakarja semmi
síteni.

A cseh szénipar óriási válság előtt áll. 
Több mint 10 ezer munkást bocsátottak el.

Az oláhok Apponyi ellen bressurát visz
nek a washingtoni interpariamentális kon
ferenciára. — Éhesek és rongyosak az oláh 
katonák. — Az oláh kormány Braziliába 
rabszolgáknak deportálja az erdélyi ma
gyar telepeseket.

Az albán miniszterelnök ellen bomba- 
merényletet követtek el. A merénylőt el
fogták.

A kisántánt külügyminiszterei konfe
renciát tartottak Genfben.

A török—m agyar kormány között a 
vámforgalom tekintetében kedvezményes 
egyezség jött létre

Olaszország Németországot fogja tá
mogatni a külügyminiszterek konferenciáján. 
Olaszország ezen lépése diplomáciai körök
ben nagy szenzációi keltett.

Németországot a Népszövetségbe való 
belépésre szólították fel. — Berlinben a 
rendőrség a Tüzes Kereszt Rendje cím alatt 
egy titkos szervezetet fedezett fel, mely 
vérboszuk szövetséggel akarta a társada
lom rendjét veszélyeztetni.

Franciaország követeli Szovjetorosz- 
országtól a francia kölcsönnek azonnali és 
feltétel nélküli rendezését. Oroszország 
azonban csak felét akarja megfizetni.

Szíriában egyre terjed a bennszülöttek 
lázadása.

Abd El Krim az utolsó lehelletig való 
harcra szó'ftotta fel az összes törzseket.

Mulei Jussuf szultán egy millió frank 
vérdíjat tűzött ki Abd El Krim fejére. Újabb 
hirek szerint Abd El Krim megsebesült.

A japán parlament felgyújtása miatt 
letartóztattak 3 diákot.

A délafrikai Unió elérkezettnek véli az 
időt, hogy teljes függetlenségét megvalósítsa 
és elszakadjon a britt birodalomtól.

H A R A N G S Z Ó .

Szenth. u. 16. vasárnapon.
Ev. Lukács 7. 11—17.

„Néked mondom, kelj fel I“ Amit az 
Úr a naini ifjúval tett, azt fogja megcsele
kedni egykor, ama napon mindazokkal, akik 
őbenne hittek és hisznek. De nemcsak akkor! 
Naponta intézi hozzánk ezeket a szavakat: 
„Kelj fel11. Igen, keljünk fel, támadjunk fel 
a bűn koporsójából, a halál kötelékeiből, a 
test rabszolgaságából, e világ szolgálatából 
és Krisztussal, a feltámadottal induljunk el 
az új életre, a hit, remény és szeretet új 
életére. _____

Lapunk mai számához csekket 
mellékeltünk azon tiszteletteljes kére
lemmel, hogy akiknek október l-vel 
előfizetésük lejárt, az előfizetési díjat 
átutalni szíveskedjenek. Akik pedig a 
folyó évre előfizetési kötelezettségük
nek eleget tettek, amennyiben értéke
lik munkánkat az egyház és a nemzet 
szolgálatába, szórványban lakó és 
szegény híveinknek továbbra is evan
gélikus szellemű sajtóval leendő ellá
tása céljából, lapunk támogatására 
adományokat küldeni kegyeskedjenek.

„ Akik a f. é. október hó 22-én Buda
pesten tartandó egyetemes közgyűlésre 
kedvezményes vasúti jegy váltására 
jogosító igazolványra igényt tartanak, 
azok a kiinduló állomás, vasútvonal, 
vasúttársaság és kocsi osztály pontos 
megjelölésével a püspöki hivatalnál 
igényüket legkésőbb október hó 1 ig 
bejelentsék. Később jelentkezők igazol
ványra igényt nem tarthatnak.

Az egyetemes gyám intézet közgyű
lése. A magyarhoni e. e. e. gyámintézet 
folyó évi rendes közgyűlését október 11-én 
Kőszegen larfja.

Egyházmegyei felügyelőválasztás. A
veszprémi ev. egyházmegye felügyelőjévé 
az egyházközségek impozánsan megnyilvá
nuló bizalmából Mihály Sándor, az egyház
megye eddigi főjegyzője, pápai gazdasági 
felügyelő választatott meg.

Lelkészjubileum. A zalaegerszegi pro
testánsok aug. 30-án ünnepelték lelkészük
nek, Kutas Kálmánnak tizéve3 lelkipásztori 
jubileumát.

A szokásos vasárnapi istentisztelet vé
geztével rendkívüli közgyűlésen ment végbe 
az ünnepség. Menyhár István s. lelkész 
imája után Schmidt Viktor egyházi gond
nok köszöntötte Kutas Kálmánt, az egyház- 
község összessége nevében és kérte Isten 
áldását további működésére; Magi Imre 
törvényszéki tanácselnök meieg szavak kí
séretében tolmácsolta a reformátusok sze- 
1 ételét; Augusztiny Aliz a Nőegylet nevében 
tett fogadalmat az ünnepelt mellett; Bor
bély András orvostanhallgató a volt tanít
ványok háláját juttatta kifejezésre, míg 
Szabó Irma középiskolai növendék szavalt. 
Ezek megtörténte után Kutas Kálmán emel
kedett szólásra, ki ezen neki szánt ünnep
lést annak a munkának irta javára, amelyet 
ő csak az Úr Jézus segitsége mellett tudott 
egyháza, hívei és szerencsétlen hazája ér
dekében megtenni. Meghatva vette át a 
közel ezer aláírást tartalmazó emléklapot, 
mint a hívek hűségének dokumentumát. A 
Himnusz eléneklésével zárult az ünnepség.
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A hívek azután körtilsereglették szeretett 
lelkipásztorukat s eg/-egy forró kézszorí
tással, pár meleg szóval még külön is 
igyekeztek szeretetüket kifejezésre juttatni. 
Isten gazdag á'dása legyen a lelkészen és 
a híveken 1

Lefkészválasztás Tállyán. A tállvai 
egyházközség szept. 6 án Hronyecz Pál, 
Tátrai Károly és Zeman Zoltán jelöltek 
közül Zeman Zoltán volt honvédszázados 
lelkészt választotta meg szótöbbséggel lel
készévé. Beiktatása szept. 27-én lesz.

Lelkészbeiktatás. A csákvári gyüleke
zet új lelkészét, Korim Kálmánt vasárnap, 
folyó hó 6 án iktatta hivatalába Droppa 
Sámuel esparesi megbízott. Az ünnepély 
fényes keretek között folyt le Az új lelkészt 
számosán üdvözö'ték, többek között dr. 
Kovács Sándor egyetemi tanár, aki különö
sen szép és nagyhatású beszédben szólott 
kedves tanítványához. A templomi ünnepély 
végeztével a gyülekezet új lelkipásztorának 
tiszteletére bankettet rendezett, amelyen a 
gyülekezet képviselőin kívül Csákvár kö'ség 
elöljárósága, társadalmának vezérférfíai és 
a vidéki vendégek vettek részt. Bensőség, 
emelkedettség jellemezték általában a be
iktatási ünnepséget és az az őszinte vágy 
uralkodott a szívekben, hogy e változással 
közelebb jusson ez a gyülekezet is a krisz
tusi béke és tökéletesség állapotához.

Lelkészbeiktatás. Lélekemelő ünnep
ségek között iktatta hivatalába Wack Péter 
bácsi esperes aug. 30-án Rippert Frigyes 
szeghegyi lelkészt. Az Úr áldása kísérje.

Nyugalmazott tanító. A kultuszminisz
ter Koczor Márton sági evang. ig. tanítót 
nyugdíjazta.

Benkő Béla öcsi evang. tanító negyven 
évi szolgálat után nyugalomba vonult.

Ad multos annos.
Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 

miniszter a balatonarác,si Erzsébet szere- 
tetház-hoz tanítóvá kinevezte P. Gyula 
István ev. tanítót, ki állomáshelyét már el 
is foglalta.

A körmendi ev. Nőegylet a leánykör
rel és ifjúsági egyesülettel együtt meleg 
ünneplésben részesítette fáradhatatlan buz- 
galmú, szeretett einöknőjét, Lukáts Árpád- 
nét 25 éves házassági évfordulójuk öröm
ünnepe alkalmával. A gyülekezet tanács
termét a gyengéd női kezek virágdíszbe 
vonták s az oda küldöttségileg meghívott 
ünnepeltet dr. Krenner Istvánná alelnöknő 
üdvözölte, szép szavakkal átnyújtotta neki 
a szeretet és ragaszkodás zálogaként az 
egyesület ajándékát: egy díszes ezüsttálcát. 
A leánykor nevében Jakab Alice művészileg 
díszített virágkosarat adott át 25 fehér 
szegfűvel meleg szavakkal. Az ifjúsági 
egyesület hódolatát Sárkány Ferenc máv. 
felügyelő, elnök tolmácsolta lelkes beszéd
ben. A nem várt ünnepeltetést Lukáts 
Árpádné könnyes meghatottsággal köszönte 
meg, Ígéretet tevén, hogy továbbra is lel
kesen munkálkodik a belmisszió nemes 
céljait szolgáló egyesületek érdekében.

100 milliós alapítvány. Mándy Samu 
nemzetgyűlési képviselő, a felsőbaranyai 
ref. egyházmegye gondnoka az egyházme
gyei lelkészek és tanítók gyermek inek 
házonkívüli oktatására tett 3,000.000 K-s 
alapítványát 100 millió koronára emelte fel.

Nemes cselekedet. A veszprémi anya- 
egyházközséghez tartozó Balatonalmádi 
fiókegyház hívei, a nyár folyamán a lelkész 
és családja számára üdülés céljából díj
mentesen egy lakást béreltek ki. Valóban 
a lelkészi munka megbecsülésének szép 
tanujele ez a nemes cselekedet.

HARANQSZO.

Magyar gályarabok emlékünnepe.
A veszprémi református egyházmegye, en
nek belmissziói bizottsága szept. 16-án a 
templomban rendkívül gazdag műsor kere
tében áldozott a magyar gályarabok emlé
kének, mely alkalommal „Bátorkeszi István, 
a gályarabságot szenvedett veszprémi pré
dikátor“ címen gyönyörű előadást tartott 
Demjén Márton tb. esperes.

A kem enesm agasü gyülekezetben há
rom új harangot avatott fel és adott át 
magasztos rendeltetésének Varga Gyula, a 
kemenesaljai egyházmegye esperese.

Csönge. Szeptember 13-án avatták fel 
a gyülekezet új sípokkal kijavított orgoná
ját. A kb. 7 milliónyi összeget, amibe az 
orgona kijavítása került, az áldozatkész 
hívek adták össze Szabó Dezső tanító 
fáradhatatlan közreműködésével. Az orgona
alapot a Nőegylet és az Ifjúsági egyesület 
vetették meg. Legyen e helyen is kifejezve 
a hála és köszönet mindazoknak, kik ado
mányaikkal 8 munkálkodásukkal részt vet
tek a nemes céi érdekében.

A rábaszenttam ási evang. ifjúsági 
egyesület f. hó 6-án vallásos jellegű irre
denta ünnepélyt tartott. Az ünnepély a 
„Hiszekegy“ eléneklésével kezdődött, amely 
után Berzsenyi: Fohászkodás c. költeményt 
Gyurácz Ilonka, Béry: A hit c. költeményt 
Gyurácz Linus szavalta szép sikerrel. Az 
egyesület férfikara jól fegyelmezve s fel
készülve a „Tebenned bíztunk eleitől fogva“ 
c zsoltárt énekelte. Endrődi: Féljétek 
Istent c. kőkeményt Babós Jolán adta e’ő 
szép érzéssel. Az ünnepély középpontja 
Kristóf Kálmán V. éves tanítónöv. felolva
sása volt: „A múlt a jövő záloga“ címmel. 
A határozottan irredenta irányú felolvasás 
történelmi emlékezés volt és folyamán 
történelmi képeket szemléltettek: Tóth
I uska és Gyurácz Erzsi. Közben harmó- 
niumon játszott Bilikó Mihály tanító. A 
történelmi emlékezés után jól hangzott 
Tóth Iluska gyönyötű szavalata: Arany: 
Zách Klára c, költeménye a Toldi trilógiá
ból, Petőfi: Élet vagy haiál. Szavalta: Tóth 
Mihály. Az egyesület női kara Molnár- 
Révfy „Bús magyarok “-at adta elő szép 
színezéssel Magassy: Látomás. Szavalta 
Jobbágyi Károly. Lampért: Mienk a föld. 
Megrázó sikerrel szavalta Bauer Gyula. 
Ezután Balikó Mihály tanító imádkozott és 
a Himnusz eléneklésével befejeződött az 
ünnepély, maradandó nyomokat hagyva a 
szép számú közönség lelkében.

A bácsi esperesség az évek óta szüne
telő gyámintézeti munkát újra felvette és 
az esperességi gyámintézet elnökeivé Bec
ker Mihály lelkészt és dr. Fammler Gusztáv 
ügyvédet választotta.

Harangszóért. A karakószörcsöki gyü
lekezet harangavatási ünnepsége alkalmából 
a Harangszó terjesztésére 2"0 ezer K-t, a 
homokbödögei gyülekezet pedig a lap fen- 
tartására 135 ezer K-t adományozott.

A Magyar Pro testáns Nők Országos 
Szövetsége szövőmflhelyében: Pannónia- 
ucca 65. sz. alatt (az emeleti iskola épüle
tében) szövőlanfolyamot tart, hol az erre 
jelentkezők ingyen kiképzést nyerhetnek. 
Érdeklődni lehet nevezett helyen hétköz
napokon reggel 9 töl délután 3 óráig. Gya
korlott szövömunkást fölveszünk. Rendelé
seket helyből és vidékről is mindenféle 
háziiparban előállítható pamut-, kender- és 
gyapjuárukra hozott anyagból szerény mun
kadíj ellenében elfogadunk.

A gyámlntézet köréből. A zalai egy
házmegyében az 1924—25. év folyamán 
gyámintézeti célokra gyűjtöttek: Alsódör-
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gicse 82 000, Felsődörgicse 50.000, Kapolcs 
72.090, Taliándörögd 225.000, Nemesvigand 
18.500, Kővágóőrs 180.800, Szepezd 65.000, 
Keszthely 50.000, Tapolca 380.000, Mencs- 
hely 220 000, Zánka 157.000, gyámintézeti 
közgyűlés alkalmával offertórium 222.000 K, 
összesen: 2 217.516 K.

A tolna-baranya-somogyi egyházmegyé
ben pedig: Bátaapáli 162.000, Bikács 34 
ezer. Bonyhádi főgimn. 100.000, Csikóstöttös
181.000, Dombóvár 410000, Dunaföldvár
160.000, Ecsény 368 000, Felsőnána 150.621, 
Gyönk 95.300, Györköny 320.520, Hidas 
1,115.940. Izmény 236 850, Kalaznó 265.782, 
Keszőhidegkut 210.000, Kéty 477.000, Kis
tormás 127.650, Kötcse 100 000, Magvarbó'y 
336.600, Majos 244 630, Mucsfa 319.588, 
Nagyszokoly 135.0r 0, Paks 417.724, Pécs 
67 780, Ráckozár 659.470, Sárszentlőrinc
615.000, Sárszentmiklós 92 000. Soniogy- 
döröcske 331.200, Szárazd 346.000, Tab 
299.300, Tolnanémedi 50 ezer, Varsád 
127.700, összesen: 8 millió 557.655 K.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.
Németország. Az újabb időben a német 

iskolák vezetősége több helyütt, így a bi
rodalom déli és nyugati részeiben a tanulók 
közt puhatolódzott, hogy mit szeretnek 
leginkább tanulni s arra az igazán örven
detes eredményre jutottak, hogy a számtan 
és a vallás a legkedvesebb tárgyak, sőt a 
tanulók egyharmada a vallást tette az első 
helyre. Kinek ne jutna eszébe a zsoltáríró 
szava: „A kicsinyek és a csecsszopók szája 
által erősítetted meg a te hatalmadat.“

Mivel Ber.inben az öngyilkosságok igen 
elszaporodtak, a berlini városi misszió az 
életuntak és kétségbeesettek számára ta
nácsadó hivatalt állított fel. Ez az intézkedés 
igen jól bevált, naponta 30—40 segélytke- 
reső jön oda. Jellemző, hogy a segélykeresők 
66°/o-a intelligens ember, akik munkahiány 
és állásnélküliség miatt kergettettek a halál 
szélére.

Olaszország. A Popolo cimű lap éles 
támadást intézett a lengyel kormány ellen 
azért, hogy a németeket kiutasította terüle
téről és ezt az eljárást középkori barbár
ságnak nevezte.

Angolország. Az angol egyházi körök 
most nagyon propagálják a keleti egyhá
zakkal való egyesülést. Folyton vannak 
tárgyalások ebben az ügyben. A kiewi 
metropolita, Antony érsek személyesen járt 
Londonban s odanyilatkozott, hogy a tár
gyalások tnár nagyon előrehaladtak. Bizott
ságot küldtek ki, amely hivatva lesz a közö3 
tételeket kidomboritani. E tételek felölelik 
a nicäai, a konstantinápolyi hitvallást és a 
hét szentség kérdését.

Palesztina. A német kormánynak még 
1869-ből vannak ingatlanjai Jeruzsálem 
város területén. Ott áll például az evan
gélikus templom és a lelkészlak, odatartozik 
továbbá a város azon be nem épített helye 
is, amely valaha a Johaniták birtoka volt. 
Az angol kormány most erre az utóbbi 
ingatlanra igényt támasztott s ez valószínű
leg angol birtokba fog átmenni.

Szíria. A druzok népe, amely most a 
franciákkal háborúban van, a régi aramä- 
usok maradványa, ma arabs nyelvű s vallá
silag egy különös mohamedán szektához 
tartozik, melyet egykor egy Derazi nevű 
perzsa alapított s ezért mai nevök drúz. 
Velők népfajilag rokon a marioniták népe, 
amely azonban keresztyén nép. Elismerik 
ugyan a római pápát fejőknek, de azért 
teljesen önálló egyházi életet élnek s úgy
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tanban, mint szervezetben különböznek a 
római egyháztól. Ez a két nép százados 
harcokban él egymással. Ezt a körülményt 
használták ki valamikor a byzanci uralko
dók, majd a törökök, most a franciák, hogy 
fölöttük uralkodjanak. Az utóbbiak a dru- 
zokat a múlt század 60-as éveiben a mari- 
oniták segítségével kiűzték régi hazájukból, 
úgyhogy a Libanon lejtőin ma legfeljebb
50.000 drúz lakik, a többiek Hauranban a 
Jordán folyó mellett voltak kénytelenek 
letelepedni. Most a drúz nép egyesülni 
akar és vissza akar térni a régi lakhelyére, 
ezért a háború. A drúz föld legérdekesebb 
városa Beirut nagy kikötővel és hatalmas 
kereskedelemmel, de vallásilag is fontos: 
majdnem az összes keresztyén felekezetek
nek van itt missziói intézetük. Híresek 
például az amerikai protestáns főiskolák, 
kiváltképen annak orvosi fakultása, amely 
a keletnek már számtalan jó orvost képe
sített.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Eljegyzés. Domonkos Bözsikél Acsád- 
ról eljegyezte Éder József iábodi (Somogy 
m.) főjegyző.

Qlatz József budai s. lelkész eljegyezte 
jövendőbeli élettársul Aczél Anna pesti 
vallástanárnöt.

Házasság. Hamvas Sárikát, Hamvas 
József tanár és író, lapunk belmunkatársá- 
nak leányát körmendi Koós István vezette 
oltárhoz Budapesten.

Ú J D O N S Á G O K .
Jókai-emlék Balatonfüreden. A bala- . 

tonfüredi gyógyfürdő igazgatósága a fürdő
telepi kápolna és a Jókai-villa közötti téren 
Jókai-emléket állított, amelyet szeptember 
13-án lepleztek le Az ünnepélyt a balaton
füredi Kisfaludy-Társaság Jókai centenná- 
rium-bizottsága rendezte.

Megnyitották a magyar bibliofil ki
állítást. Megnyílt a Magyar Bibliofil Tár
saság kiállítása, mely hű tükre lesz az 
utóbbi 160 év magyar szépirodalmának. 
Most, mikor a trianoni béke arcunkba vágta 
kultúrálatlan ellenségeink hazug fölényét, 
jóleső szeretettel simogatjuk végig ezt a 
nagyarányú kúlturális kiállítást, amely el- 
vitathatatlanul és letagadhatatlanul beszédes 
bizonysága annak a hatalmas arányú kúl- 
turmunkának, mellyel íróink a nemzetek 
kúlturális harcvonalának legelső sorában 
jelöPek számunkra helyet.

Ókeresztény tem plom ot ástak ki Ka- 
rinthiában. A karinthiai Spital melletti 
Lendorfban dr. Egger egyetemi tanár ása
tásokat végzett. Az ásatások közben sike
rült Teurula ókeresztény püspöki templomát 
feltárni.

Eloltották az égő  oláh petróleum- 
mezőket. A negyvenöt nap óta szakadat

lanul égő oláh petroleummezőt sikerült 
eloltani. Eddigi megállapítások szerint a 
negyvenötnapos tűzvész több százmilliárd 
kárt okozott.

Játék közben főbelőtte leánytestvérét 
egy kisfiú. Noticska József dunagőzhajó- 
zasi társulati főfelügyelő hatéves fia Pécseit 
játék közben Flóbert-fegyverrel főbelőtíe 
hétéves leánytestvérét. A leányka állapota 
reménytelen.

Statisztika az őrültekről. Egy francia 
statisztika szerint, amelyet Girard de Ca- 
illout készített, a tudósok közül minden
104., az üdgyvédek közül minden 119 , az 
írók közül minden 280., az orvosok közül 
minden 253., a mérnökök közül minden
227., a bankárok közül minden 5487., a 
földművesek közül 18 819, a tőkepénzesek 
közül minden 3609. elmebeteg.

Nagy kolerajárvány van Japánban. 
Yokohamában és Tokióban a koiera lassan 
ugyan, de állandóan terjed.

Két törzsű és nyolc lábú mezei nyúl. 
Csurgó határában a mezei munkások a 
közelmúlt napokban egy igen ritka és ér
dekes mezei nyulat foglak. A kis nyúlnak 
egy feje, két törzse és nyolc lába volt.

A rheuma és csúz legújabb gyógy
módja. Hírneves bel- és külföldi orvosok 
foglalkoznak évek óta olyan szérek feltalá
lásával, melyek a rheumát és a csúzt gyó
gyítani tudják. Ezek a gyógymódok jóhi
szemű kísérleteknél vagy ügyes reklámnál 
többnek nem bizonyultak. Most arról érte
sülünk, egy fiatal magyar orvos, dr. Gara 
István a rheuma és csúz ellen olyan gyógy
módot talált fel, mely igen rövid idő alatt 
teljes gyógyulást eredményez. Gira dr. már 
a háború folyamán, mint ezredorvos is igen 
értékes eredményeket ért el rheumások 
kezelésénél. Megfigyeléseinek összegezése 
és leegyszerűsítése az új gyógymód, melyet 
oly módon tökéletesített, hogy ezáltal az 
előkelő külföldi orvosok és gyógyintézetek 
figyelmét felkeltette. Örömmel kell tudo
másul vennünk, hogy Podmaniczky-u. 71. 
sz. alatti rendelőjét, tömegesen hagyják el 
a gyógyult betegek. Csak gratulálni tudunk 
a magyar Géniusz e legújabb diadalához.

Herczeg Ferenc szépirodalmi képes 
hetilapja, az Uj Idők e héten is gazdag 
tartalommal jelent meg. A rendkívül érde
kes regényfolytatásokon kívül közli a lap 
Pásztor József, Falu Tamás, M'chel Provins 
és P. Gulácsy Irén régi elbeszéléseit, Rákosi 
Jenő cikkét Blaha Lujzáról, Forbáth Sándor, 
Paul Gerady és Szegedi István verseit. 
Ismeretterjeszlő cikkek, művészi és aktuális 
képek és Mühlbeck Károly ötletes és hu
moros fejlécei egészítik ki a lap tartalmát. 
Az Uj idők előfizetési ára negyedévre 80 000 
kor. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
a kiadóhivatal: Bpest, VI,, Andrássy-út 16

Az Iskola tanít. Az |Én Újságom nevel. 
A tanítás megkezdésével egy időben fizesspn 
elő 4—10 éves gyermeke részére, Az Én 
Újságomra, a Pósa Lajos alapította lapra, 
amelyet most Gaál Mózes, a kiváló író és

pedagógus szerkeszt. Az Én Újságom a 
legrégibb, legelterjedtebb magyar gyermek
lap. Gaál Mózes, a lap szerkesztője való
sággal atyja minden kis olvasójának, aki 
nemcsak a gyermek lelki fejlődésére van 
nagy hatással, de az olvasókkal folytatott 
állandó levelezés fo'ytán figyelemmel kisér
heti azok szellemi előrehaladását is. Az Én 
Újságom tanit, nevel, szórakoztat. Kérjen 
mutatványszámot Az Én Újságomból. 
Amennyiben előfizetését az október-decem
beri negyedre szeptember 15 ig beküldi, 
úgy a szeptemberi számokat díjtalanul 
küldjük meg. Negyedévre 25.000 korona. 
Félévre 50.000 korona.

Magyar l ányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folytatódik. Az egyik Tutsek Anna 
„Jázminvirág“, a másik L. Alcott „Régimódi 
kisasszony“. É regényeken kivül mulattató, 
tanulságos és érdekes olvasmányok, szebb
nél szebb képek egész kincsesházát találja 
meg az olvasó a lapban. Minden előfizető, 
aki 50.000 koronával előfizet egy negyed
évre, a Magyar Lányokon kívül három 
kiváló, szép kiállítású ifjúsági regényt kap. 
A Magyar Lányok előfizetési ára negyed
évre 30 000 korona. Mutatványszámot kívá
natra ingven küld a kiadóhivatal: Budapest, 
VI., Andrássy-ut 16.

A NEMZET a legszebb magyar szép- 
irodalmi lap. Munkatársai a magyar iro
dalom legkiválóbb képviselői. Előfizetési 
ára egész évre 600 ezer, félévre 300 ezer, 
egy negyedévre 150 ezer korona. Kiadó- 
hivatala : Budapest, Vili. kér. Eszterházy- 
ucca 4/a. szám. Köztisztviselők 20 száza
lék kedvezményben részesülnek.

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 : 

— A számok ezreket ériékelnek. — 
Török Eszter Jobaháza 10, Büky Jenőné 

Mekényes 8, Seroán Károly Kecskemét 14, 
Kari Konrád Mosonsztjános 4, Pinnyéről: 
Bartos István 4, Bokor János 4, Riedl 
Sebestyén Antalszállás 16, Sigray istvánné 
Pilisvörösvár 8, Budapestről: Farkas Béla 
4, Marcell Endre 100, Szombathely: Offer
tórium sajtóra 73 810 K, Lada József 15, 
Purth Gyula 10, Búza József 10, Kasper 
József Ruszt 20, Pápáról: Somogyi Pál 36, 
László István 4, Guhr Rezső Varsád 4, 
Kovács József Cakóháza 4, Rákospalotáról: 
Tóth Samuelné 10, Molnár Mihályné 20, 
Koreny Mihály Csornád 4, Alsómesteriböl: 
Gaál Sándorné 9, Mátis Imre 5, Gaál Gyu- 
láné Bük 10, Offertórium Tárnokréti 15, 
Offertórium Écsény 17, Sárszentlőrincröl: 
Benkő Györgyné 20, Lagler Pál 10, Simon 
Sándor Körmend 4, Kogelmann Ottó Kuk- 
mirn 10, Harangavatási offertórium Kőszeg- 
doroszló-Cák 250, Kovács Sándor Szent- 
ivánfa 4, Bagics János Ostffyasszonyfa 16, 
Hoffmann Samu Kaposszekcső 36, Németh

V I T Á L I S  K Á R O L Y  kelmemüfestő 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. 16—20
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Sándor Mosonszentjános 12, Parajsz István 
Lukácsháza 2, Győrből: Dorn Lajos 4, 
Kováts Mihály 4, Schneider Adolf 4, Sán
dor Istvánná Kapolcs 5, Pálfi Dines Beled 
4, Pfahnl János Kisfalud 4, Kovács Pálné 
Diósgyőrvasgyár 4, dr. Szabó István Ma- 
gyarkeresztur 8, Dákai Péter Devecser 36, 
Király Erzsi Sárvár 14, Dobri István Iharos 
6, Kovícs Sámue'né Miskolc 4, Kovács 
Ilona Bánszállás 4, Bárány László Sümeg 
14, Nemeth Vilmos Barlahida 4, Ricz Al- 
bertné Esztergom 8, Nagy Lajos Csánig 4, 
Vasváry Gyuláné Veszprém 10, Balogh 
Kálmán Deszk 10, Guhr Rezső Sopron- 
bánfalva 40, Mezőtúrról: Kovács György 
8, Wikkert Lajos 18, Szíjártó Géza Tab 8, 
Farkas Győző Debrecen 3, Dombóvárról: 
Baumgart János 35, Keres László 5, Linde 
János 5, vitéz Rajnai János 5 Hoffmann 
Ernő 20, özv. Takács Janómé Miskolc 18, 
Harangavatási off. rt. Karakócsörcsök 200, 
Homokbödögei egyház 135 ezer K.

r«‘elfo «serkwstó «• M*dó: CZEPOTT ÍIÉZA 
S n e B l g o t U t r a ,  T u i i n t t g r e .  

Stork«8itCtárs: SKHKTH KABOLY. 
(Cégiratokat nem «dank risssa.

A biblia után a világ
legelterjedtebb könyve 

I

WELLS

| NAGY VILÁGTÖRTÉNETE
II. KIADÁS.

5
j Az első kiadás 5700 pél-
í dánya két hónap alatt
! = előjegyzésben elkelt. =

I Megjelenik
ez év december

közepén.

\ Megrendelhető részletfizetésre
I 665.000 K bolti ár helyett 441.000 K

kedvezményes előfizetési árért 
bármely könyvkereskedésben,
=  vagy a k iadónál: =

GENIUS R. T. BUDAPEST,
VII., ILKA-UCCA 31.

8
.. ....... .......... .................... .

Négy középiskolát végzett intelligens 
leány, ki felsővarrást tanult s a háztartás 
minden ágában jártas, — ajánlkozik úri 
családhoz házi kisasszonynak, gyerekek 
mellé, esetleg kisebb háztartás vezetését 
is vállalná. Cím a kiadóban. 1— 3

_______ HARANQSZO,__________

Kintzlerné Scholtz Inez iskolai szín
darabjai kaphatók Mikolák Kálmán polg. 
isk. igazgatónál Bpest, IV., Sütő-u. 1. Re
formációi ünnepségre különösen ajánljuk 
„Luther“ c. darabját, mely német nyelven 
is megjelent. Egy mű ára 60.000 korona. 
Ugyanott megrendelhető Bodva Ida irre
denta szinjátéka és „|ókai“ c. alkalmi 
darabja. 1—s

Evang. vallású. idősebb, egészséges, jó 
erőben levő urinö, háztartás vezetésére, 
gyermekek me lé ajánlkozik. Esetleg inté
zetben, szállodában gondnoknöi, felügyelő- 
női állást is vállal, kitűnő bizonyítvánnyal. 
Cim a kiadóban. 1— 3

Vidéki földbirtokos úri család két éves 
kis leánykája mellé október 1-i belépésre 
keres: feltétlenül megbízható szerény igé
nyű intelligens, gyermekgondozó nőt. Lel
készek és evang. tanítók németül is beszélő 
áivái előnyben részesülnek és családtagnak 
tekintetnek. Fényképpel és hizony irányok
kal ellátott ajánlatok „Mädy“ jeligével e 
lap kiadóhivatalába kéretnek. 2— 3

3 és 7 éves fiaim  mellé n e v e 1 ő n ő t 
keresek ki házi teendőkben is jártas, né
metül tudók és óvónői oklevéllel bírók 
előnyben részesének. Állás október 1-én 
elfoglalható. Fényképes ajánlatokat kérek 
elmemre : Sebesztha Imréné nyugalmazott 
százados neje Kaposvár, Ezredév ucca
3. szám. 2— 3

BANGÓ JOGI SZEMINÁRIUM
Budapest, IX., Ráday u. 14. 

Sikeresen készít elő vidékieket isi

A Szold-gazdaság faiskolája ajánlja 
gyümölcsfa oltványait, vad- és magcseme
téit, 180—220 cm. magas törzsű aima út- 
sorfáit, gazdasági és díszfáit, díszcserjéit, 
gyümölcstermő bokrait stb. kiváló erősség
ben és fajtákban. Az előrelátható nagy 
keresletre tekintettel e!őjegyzések»már most 
eszközöltetnek. Megkeresések a központi 
irodához Mezőlak (Veszprém megye) inté- 
zendők. e—6

Ár- és fajtajegyzéket kívánatra küldünk.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

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

1925. szeptember 27.

Kiválóan szakképzett orgonaépitő, 
ki huzamosabb ideig Németországban, 
Hollandiában, Schweizban, Ausztriában 
stb. dolgozott, elsőrendű kül- és bel
földi bizonyítványokkal rendelkezik, 
aján’ja magát orgonák építésére, átala
kítására, javítására jótállás mellett.

C ím e: 3—10
M A R Z E L L  E N D R E

orgonaépítő
Budapest, IX, Közraktár-ucca 14.

Walter magántanfolyam
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 51. 

Előkészít középiskolai összevont ma
gánvizsgákra, érettségire, vidékieke. 
is. Tisztviselőknek nagy kedvezményt

2 -2 5

Egy varrai is tüdő 28 éves, négy 
polgárit végzett evangélikus leány 
gyermekek mellé, esetleg házi kis
asszonynak ajánlkozik. — Cím meg
tudható evang. lelkésii hivatalnál 
Dombóvár. i_ 2

M á t i s  S á n d o r
érc- és fakoporsó raktára 
—  Beled,  Fö utca. ---

Állandóan dtís választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sfrkoszorukban, valam int az összes 

tem etkezési cikkekben. 48

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- É S  FA BÚTOROK, 
S O D R O N Y  Á G Y B E T É T E K

beszerezhetők a gyártónál

Ernst János Győr, 
Arany János utca 18. Telelőn 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Hirdessen a „H arangszó“-ban.

Erzsébet Királyné szálló Budapest, IV., Egyetem-utca 5. és 7.
Elsőrendű modern polgári szálló, a Belváros központjában. Központi fűtés, mordók hideg
meleg vízvezetékkel. Lift E l i s m e r t  jó k o n y h a .  Esténként cigányzene. Polgári árak.

Evangélikus papok és családok megszokott találkozó helye. 10— 12 S z a b ó  I m r e ,  szállodás.

Nyomatott WalHccb Béla villnmüzetnfl könyvnyomdájában Sxentgottbárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-bon.

Laptulajdonos:
a Daoántfill Lolber-SzövetsSo
k z  Országos I iu t h o r -S z Ö T O t -  

•ég hlístalos lapja.

Késlratok, előfizetési dijak 
óh reklámidők a 

HARANGSZO szerkesztő- 
kiadóhivatal inak 

tixentgotthirdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Blőfizetósl elfogad 
minden avacg. leikéit 

is  tanító.
Mőgjeleolk; a !Bien vasárnap.

Csaté Ő benne v íg a d  a m i  s z í v ü n k ; 
Csak az Ö szen t nevében b íz u n k !

S z e r k e B z t ő - k ia d ó h l v a t a l :

SZENTOOTTHÁRD.
Vasvármegye.

A „HAHANG8Z0“
előfizetési é r a  : a  negyedik 
negyedévre 18.000 k oron  
Csoportos küld. 15.000 K. 
hatker-SiSretég! tagoknak 

10°/»-os kedvezmény. 
Amertkiba egész évre 2 
dollir ; az utődillamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

A .Harangszó" terjeszté- 
lére befolyt adominyokbél 
•zórvinyban lakó híveink

nek lngyenpéldinyokat 
küldünk.

A madarak iskolája.
Máté ev. 6 .2o. „Tekintsetek az 

égi madarakra, hogy nem vetnek, 
nem aratnak . . .  és a ti mennyei 
Atyátok eltartja azokat.“

Hányszor felsóhajtunk: Csak a 
szívünk lehetne ment minden 
gondtól! . . . De elérhetjük-e ezt 
valaha is?! Hiszen a gond olyan, 
mint a mesebeli sárkány: ha egy 
fejét levágjuk, kettő női helyette. 
Mit cselekedjünk hát, ha a gondok 
szörnyetegének újra meg újra kinől 
a levágott feje ? . . . Tanuljunk a 
m adaraktól! Jézus is erre biztat 
bennünket, mert a madaraktól so
kat lehet ám tanu ln i! Ott van elő
ször is a magasbaszállás. „Bízzál 
bánatos lé lek! Mit bánt a bú, a 
gond? Él még, ki annyi vészek 
torkából már kivont“. . . Azután 
eltanulhatjuk a madaraktól az ének
lésre való készséget: „Hogyne di
csérném az Istent, zengedező ének
kel!“. . . És harmadszor azt, hogy 
mi is vándorok vagyunk: „Utas 
vagyok e világban, menyországban 
vár örök hazám készen . .  .“

Nagy áldás volna reánk, ha ezt 
a hármat megtanulnánk a madarak 
iskolájában. Ezt a hármat: a ma
gasba emelkedést, az éneklésre 
való készséget, és vándormivoltun- 
kat. Óh, akkor kiveszne szívünkből 
a kínzó gondok serege, és így 
szólhatnánk:. Krisztus híve vagyok, 
nem verhetnek le a gondok!

Csak a szívünk lehetne ment 
minden gondoktól! . . .  A mi meny- 
nyei Atyánk jól tudja, mire van 
szükségünk — óh mi kishitűek! 
Minden gyötrő, pogányos gondunk
kal szemben egyetlen védőpajzsunk 
van, ez a k iá ltás: Hiszek, hiszek 
az Istenben, az én jó Istenemben, 
az én mennyei Atyámban és min

dig mélyebben akarok hinni benne 
és e hitbep hozzá imádkozni! . . . 
Gond — és imádság nem fér meg 
egy szívben; az imádság elűzi a 
gondokat, mint a nap a felhőfosz
lányokat . . . Imádkozni taníts óh 
U ram !

Ebben az évben van a 250-dik, 
tehát negyedévezredes évfordulója 
a pozsonyi rendkívüli törvényszék 
kegyetlen ítélete következtében 
gályarabságra hurcolt evangélikus 
és református lelkészek és tanárok 
mérhetetlen nagy szenvedésének. 
Illő, hogy ha egyebet nem is te
szünk, legalább hálával emlékez
zünk megjönf el áldozó hithűségükről.

A mi magyar evangéliomi egy
házunk igazi martiregyház. Négy
százéves történetéből kétszáz év 
üldöztetésről és szenvedésről beszél. 
E kétszáz év alatt, Rudolf korától 
kezdve II. Józsefig, két ízben volt 
már a magyar reformáció és vele 
a magyar nemzet és faj is azon a 
ponton, hogy teljesen kitöröljék az 
életből, a népek sorából. Ez a ve
szély leginkább I. Lipót idején fe
nyegette, aki a V  sselényi-féle 
szövetkezés felfedező- j után a ma
gyarok alkotmányát megsemmisí
tette s a magyarokon mint valami 
meghódított népen a legnagyobb 
önkénnyel uralkodott.

A francia és a cseh protestáns 
egyházak mellett a magyar protes
táns egyház szenvedett legtöbbet 
az evangéliomi világossághoz való 
ragaszkodásáért. Ami a franciáknál 
a Bertalan-éjszaka, a cseheknél a

„Gondviselő jó Atyám vagy 
Oh én édes Istenem,
Látom én, hogy minden elhagy 
E világon csak te nem.
Hozzád vágyom, benned élek,
Üdvöt mástól nem remélek“ . . .

Ámen.
Németből: N. M.

fehérhegyi ütközet után II. Ferdi- 
nánd kegyetlenkedése, ugyanaz 
volt I. Lipót alatt a pozsonyi tör
vényszék ítélkezése és az 1675-iki 
nápolyi gályarabság a magyar re
formáció történetében. Mind e há
rom erőszakos fellépésnek egy célja 
volt, a protestáns egyháznak teljes 
megsemmisítése mindegyik ország
ban.

A pozsonyi rendkívüli törvény
szék elé 1674-ben a magyarországi 
összes evangélikus és református 
lelkészeket és tanárokat megidézték. 
Mintegy kétezerhatszáz protestáns 
lelkész volt akkor hazánkban. Ezek 
közül hétszázharminc személyre 
szóló megidézést kapott, közülök 
háromszázharminchatan, úgymint 
kétszáznyolcvannégy evangélikus 
és ötvenkét református lelkész és 
tanár, jelentek meg Pozsonyban. 
A tanárok a lelkészekkel egyenlő 
elbírálás alá kerültek, mivel akkor 
ők kivétel nélkül a lelkészek kö
zül kerültek ki. Sokan Erdélyben, 
mások a töröknél kerestek mene
déket. A megjelenteket különféle 
ürügyek alatt halálra ítélték, de 
akik az elébök tett térítvényeket 
aláírták és azokban hivatalukról 
való önkéntes lemondásra vagy 
hazájok önkéntes elhagyására kö-

A gályarab lelkészekről.
1675.

Irta: Bereczky Sándor.

Nem tehetségen, akaraton múlik a Harangszó támogatása.
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telezték magukat, azokat szabadon 
bocsátották. Azt a 47 evangélikus 
és 45 református lelkészt és tanárt 
pedig, akik meghajolni nem akartak 
s semmiféle térítvényt alá nem ír
tak — miután a király a halálos 
ítéleteket aláírni vonakodott, kü
lönböző börtönökbe zárták, majd 
pedig, miután hitűkhez ott is hívek 
maradtak, Itáliába, Nápolyba gá
lyarabságra hurcolták.

A reformáció ellenségei akkép 
gondolkoztak, hogy megverik a 
pásztort s majd elszélyednek a nyáj 
juhai. E lelkész gályarabok törté
nete jelképezi az egész magyar 
evangéliomi egyház történetét, sőt 
mivel a magyar evangéliomi egy
ház története s sorsa jó- és bal- 
szerencsében mindenkor szorosan 
összeforrott a magyar nemzet tör
ténetével és sorsával, a lelkész 
gályarabok története tükörképben 
mutatja a nemzet történetét is. A- 
mint a magyar protestáns lelkésze
ket és tanárokat a legnagyobb 
szenvedés, a halálos veszedelem, 
a vértanuság sem törte meg s nem 
volt képes evangéliomi hitétől el
tántorítani, akkép a magyar evan
géliomi egyházakat sem volt képes 
a bécsi ellenséges kormány s a 
neki vakon engedelmeskedő min
den magyarországi eszköze meg
semmisíteni. Megfogyva bár, de 
törve ne, él még a magyar evan
géliomi egyház. És hogy még élünk, 
abban kiváló érdeme van azoknak 
a gályarab hithősöknek, kiknek 
emlékezését ünnepeljük ebben az

Kitépett lapok
Farkas Győző debreceni lelkész 1923125. 

évi utijegyzeteiből.

1923. Hidasnémetinél btlépem a „határt“. 
Még egy pillantás a magyar rónára, majd 
eltűnik a nemzeti lobogó, a magyar katona 
s máris jól ismert és mégis idegen földön 
vagyok.

Megpillantom a Tátrát, pátriámat. En
gedély nélkül csak lopva, osonva megyek 
és titkon tartózkodom a szülőhelyemen. 
Az élet mily kegyetlen játéka, otthonunkban 
nem lehetünk otthon . .  .

Pátriám Isten veled. A vasúti fülkében 
nyelvre, lélekre nézve számomra idegenek 
ülnek. A Prágai Magyar Hírlapot olvasva, 
rám se néznek, érzik a közöttünk tátongó 
űrt. Csorba után alig hallani egy-egy rég 
ismert, kellemes magyar szót. Rózsahegyen 
középiskolai növendékek kiránduló csapata 
száll fel Fehér, piros, kék lobogójukat 
örömmel lengetik. Néhány évvel ezelőtt, 
talán nem is olyan régen, más zászlót szo
rongattak kezükben. Melyik volt az igazi, 
mikor hazudtak, most vagy a k k o r? .. .

Csak hadd siessen a gyors mennél előbb 
tova. Minden tekintet és lélekzetvétel ke-

évben s kiknek soha le nem róható, 
örök hálával és dicsérettel tarto
zunk.

A francia hugenottákat nagyobb
részt kiirtották, ma mindössze mint
egy hatszázezer hugenotta v an ; a 
cseh reformációt teljesen megsem
misítették. A csehek rettenetes nagy 
árt fizettek az evangéliomi igazság
hoz való ragaszkodásukért. Cseh- 
országnak a 30 éves háború kez
detén 3 millió lakosa volt, evan
gélikusok ; a 30 éves háború végé
vel hétszáznyolcvanezer lakosa volt 
Csehországnak, de római katholi- 
kusok. Tehát két millió kétszáz
húszezer ember életébe került a 
csehek római katholikussá tétele. 
Magyarország népe Rudolf király 
uralkodása kezdetén (1576) kevés 
kivétellel mind evangélikus volt. 
Egy jezsuita panaszát ismerjük eb
ből az időből, ki amiatt kesereg, 
hogy csak 3 főúri család maradt 
meg római katholikusnak. A két
száz évi üldözés után a magyar 
nemesség fele és a lakosság egy
negyed része még mindig a refor
máció híve volt. A világháború 
előtt 4 milliónál többre ment a 
magyar protestánsok száma. Más 
országokban hasonló üldöztetések 
és szenvedések közt, mint aminő
ket a magyar protestánsok kiállot
tak, az egész nép áttért az ural
kodó hitére. Nálunk a középnemes
ség és a városi lakosság erős sza- 
badságszeretete és kiváltsága erős 
védőbástyája volt a reformációnak, 
de mindez nem mentette volna meg

______ HARANQSZÖ.__________

serüséget okoz, ez a föld a mienk volt 8 
azzá lesz, de mikor?

Eisleben. Egy kis bányavároskára voltam 
elkészülve s egy szépen rendezett, parkíro
zott város tárult elém. Egy kis séta után 
máris ott vagyunk reformátorunk szülőhaj
lékában. Az eredeti berendezésből — fáj
dalom — már semmi sincsen, csak a faiak 
a régiek, amelyek között napvilágot látott 
— mint egyik német író mondja — Pál 
apostol után a legkiválóbb ember. A szo
bában egy hattyú mely egykor olvasó áll
ványa volt s Húszra való visszaemlékezésül 
kapta.

A Marienkirche, a mansfeldi grófok 
temetkezési helye épségben őrzi a keresz
telő medencét, ahol egykor a ki3 Márton 
a keresztség szentségében részesült s ott 
van még a szűk szószék, amelyről a beteg 
Luther 1546 ban utoljára hirdette az Igét.

A Sterbehaus komor boltívei már kül
sőleg is sejtetik e ház komoly történelmi 
jelentőségét: Szűk csigalépcsőn jutunk az 
emeletre. A szoba bejárata előtt üvegfedél 
alatt a fekete terítő, mely koporsóját fedte, 
ennek megszemlélése után belépünk a 
szobába, amelyben lelkét visszaadta Terem
tőjének. Elhalálozása helyén egy óriási 
festmény Luthert halálos ágyán ábrázolja, 
amint Eisleben papja Justus Jónás felteszi
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egyházunkat, ha nem lettek volna 
hű pásztorai, önfeláldozó lelkészei, 
kik készek voltak hitükért mident 
elszenvedni, akár meg is halni. 
Amint Üdvözítőnk halálával szer
zett diadalt az igazságnak, akkép 
a martír lelkészek is szenvedéseik
kel és ártatlan halálukkal mentet
ték meg a magyar reformációt.

Első ízben 41 lelkészt indítottak 
útnak Itália felé. Durva katonák 
bántalmai közt, bilincsekbe verve, 
gyalog kellett megtenniük az útat 
Ausztrián, Stájerországon s Krajnán 
át egész Triesztig. Innen hajón vit
ték őket Pescara városig, honnét 
ismét gyalog mentek Itálián át Ná- 
polyig. Útközben a sok szenvedés| 
miatt hatan haltak meg közülök, 
mások elmenekültek vagy betegség 
miatt elmaradtak; mindössze 30-an 
érkeztek Nápolyba, hol fejenként 
50 aranyért gályarabokul adták élj 
őket. Többen közülök a gályapa
dokhoz láncolva, a legnagyobb go
nosztevőkkel együtt evezőkkel haj
tották a nyílt tengeren a nagyi 
hajókat, másokkal a gályákon és 
a tengerparton különféle munkákat 
végeztettek.

Ha mi e hithű lelkészek szenve
déseiről megemlékezünk, ha meg
gondoljuk, hogy mily drága örök
ségül hagyták ők reánk a mi evan
géliomi hitünket, lehetetlen, hogy] 
mi is e hitnek mindhalálig buzgd 
vallói lenni ne igyekezzünk. És al 
mi napjainkban ily hithüségre, 
evangéliomi hitünkért való fokozotü 
buzgóságra nagy szükség van.

neki az ismert kérdést s ő egy határozotl 
pillantással, erélyes mozdulattal megerősiti 
élete munkáját. . .  Ott utolsó levele hitve
séhez, melyben a vitás ügy kedvező elinté
zését és rövid utón való hazatérését jelzi, 
— szegény, nem sejtette, hogy e szoba 
egyszerű díványán fogja néhány nap muiva 
pályafutását befejezni. . .  egyszerű pam- 
lag. . drága ereklyéje népek millióinak..

Eisleben népe ma is bányászokból áll. 
Odajövet egy munkásnál a Lutherház fek
vése iránt érdeklődve — gőgösen tovább 
megy. A nép közismerten kommunista ér
zelmű. Megtagadják nagy szülöttjük szelle
mét, nincs bennük semmi abból a nemes 
lélekből, ami a mőrai parasztok szegény 
gyermekében, az egyszerű bányászfiúban 
egyszer vol t . . .  de kár, szegények.

Wittenberg. A hallei egyetemi ifjúság 
dr. Ficker tanár vezetésével kirándul Witten- 
bergbe. Velük tartok. A történelmi város 
képe, amelyről oly sokat hallottam, olvas
tam és a hittanórában beszéltem, végre a 
maga teljes valóságában előttem van. A 
hosszú parkon végigmenve, egyszerre meg
állunk a történelmi vártemplom kapuja 
előtt, amelyről most ércbe vésve ott mered 
rám a 95 tétel. Útközben elhagyjuk a voll 
Elster kaput, egy hatalmas tölgy jelzi a 
bulla elégetés helyét. Félő áhítattal lépek
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IMert a mi evangéliomi egyházunk 
I napjainkban újabb martiriumot 
I szenved. Az evangélikus hívek két- 
I harmadát, a reformátusok egyhar- 
I inadat elszakították tőlünk s folyton 
Iújabb meg újabb híreket hallunk 
I elszakított hitfeleink szenvedéseiről, 
I melyeket hitűkhez, nyelvűkhez való 
I ragaszkodásukért kell kiállniok. És 
Iha az itthoni egyházi állapotokat 
Itekintjük, itt is sok szomorú dolgot 
I látunk. Egyházunkat egyfelől a hi- 
Itétlenség, másfelől a türelmetlenség 
I ostromolj a. Magyar hazánknak bé- 
Ikére, vallási békére is nagy szük- 
Isége van. Mi ezt a békét igyeke
zünk  is fenntartani. Mi békére 
I törekvők vagyunk, de gyengeség 
Ivolna tőlünk, ha nem emlegetnénk, 
Inem dicsőítenénk azoknak érdemét, 
Ikik 250 évvel ezelőtt az igazságért 
lés szabadságért szenvedtek és meg- 
[haltak és ha nem mutatnánk rá 
azok bűnére, kik annyi derék ma
gyar embert vértanuságra kény
szerítettek.

A nápolyi gályarabságban közel 
egy évig szenvedő lelkészeket a 
hollandi nép megbizásából e nép 
hős tengernagya, Ruyter Adorján 
Mihály szabadította ki. A 30 közül 
a gályákon hatan haltak vértanúi 
halált, a többit a hollandi hajók 
Velencébe vitték. Onnét ők Svájcba 
mentek, hol főkép a zürichiek fo
gadták őket és tartották maguknál 
hosszabb időn át nagy vendégsze
retettel. Utóbb adományokkal el
látva Európa protestáns államaiba 
szélyedtek el, míg az 1681-iki or
szággyűlés meg nem engedte a 
hazájokba való visszatérését.

a renovált temp'omba. Jobb szerettem volna 
látni egy teljesen ódon templomot, meg
pillantván a szószék alatt Luther sírját, 
csaknem térdre estem . . .  más már nem 
emlékeztet Lutherre . .  .

A városi templom, Luther prédikáló 
temploma, már ódonabb. Ott a szószék, 
amelyről egykor oly sokezor prédikált, e 
falak visszhangozták érckemény szavát, itt 
ültek s boldogok, akik kortársai lehettek s 
szavát hallhatták.

A Lutherház az Ágoston kolostor egy
kori, majd a fejedelem adományából az ő 
lakúháza. Iratainak halmazából feltűnő he
lyet foglal el az V. Károly császárhoz inté
zett levele, ott van egykori egyetemi kathed- 
rája, eredeti Kranach képei, kabátjából, 
koporsójából részek, jegygyűrűje, kelyhe s 
végül ott a Luther- szoba, a maga beszédes 
egyszerűségében. . .  Itt élt, dolgozott, a 
rothadt pad.ó, az asztal, ablakpad, szék 
még mind a régi, az egész szoba komor
sága oly kimondhatatlan hatással van a 
jelenlévőre.

Üveg alatt az ajtón, az egyik cár kéz
írása, ime az egykor hatalmas úr is eljött, 
hogy hódoljon a reformátor emlékének.

íme most 250 év után is ennek 
a két kis protestáns népnek, a 
svájcinak és hollandinak a lelkülete 
ugyanattól a krisztusi szeretettől 
van áthatva, mint volt a lelkész 
gályarabok idejében. Akkor az 
üldözött magyar lelkészeket, most 
a sorsüldözött vérszegény magyar 
gyermekeket fogadják áldozatkész 
szeretettel hajlékukba. Ez a refor
máció egyik legszebb diadala. Ez 
a szeretet és áldozatkészség egyik 
bizonysága annak, hogy a protes
táns egyházban ma is a Krisztus 
lelke él és uralkodik.

________  HARANOSZÖ ________

A boroszlói harangöntő.
Boroszlóban szent Mária-Magdolna 
Templomtornyán szólna harang, ha volna, 

De ha nincsen, a híveket 
Hívogatva, csak integet 

Néma szájjal a torony,
Mint hajdanta egykoron,

E néma száj a híveknek nem tölti be vágy it, 
Hogy lesz harang: a szivekben erős a vágy,

lnagy a hit.
Vár a torony, vár: érc kerül reája,
Kész is már a harang agyag-formája . . .  

Forró érccel teli katlan 
Rotyog, püffög szakadatlan 

S tör az érc a csap felé,
Szabad utat ha lel-é ? [lakott, 

De várni kell, míg a mester: harangöntó jól 
S ez tudatlan inasára bízza addig a csapot.

„Vigyázz, Herman, és ne érintsd a csapot, 
Ama percben, hogy kezeddel megkapod, 

Kitör az érc zúgva-forrva,
S  szétrobban a harangforma,

Lesz uradnak kára, nagy,
Te meg halál fia  vagy; [neked,

Látod e kést, ez vet véget, ez szül halált te- 
Hogyha az én tilalmamat könnyelműen meg

szeged  /“
A mester megy, inasgyerek ott marad, 
Vájjon lesz-e benne erő, akarat.

Iratokat tartalmazó egyik teremben, a 
hallei magyar diákok, magvar koronás 
zászlója . . .  Magyar színek Wittenbergben, 
kell-e ehhez megjegyzés?.. .

Még egy pillantás. . .  A száguldó D 
vonat már a szürke messzeségben hagyja 
e várost, amelyet meglátni régóta vágyam 
volt. Wittenberg. . .  neved él, hősöd irányt 
szabott a történelem folyamatának. Hősöd 
szelleme örökkévaló . .

Halál, hol a te hatalmad ?
Ágosta. A reformáció szellemétől meg

áldott földön járok. Modern, lüktető élet 
mindenfelé s ez némileg megzavarja az 
idezarándokló evangélikus ember lelkét.

Itt vívta meg Luther Cajetánnal ama 
harcot 1518-ban. Ebben a városban szűrték 
le 1530-ban a függések épületében a refor
máció küzdelmeinek eredményét, itt hang
zott el először a mi hitvallásunk.

Sajnos, a törlénelmi emlékek csaknem 
mind elpusztultak, de áll még a karmeliták 
akkori kolostora és az Anna templom. Egy 
tábla jelzi, hogy itt lakott Luther. E temp
lomban mutatta be még mint hithü barát 
a mindennapi misét, az emeleti cellák 
egyikében lakott és a földszinti négyszög-

315

A tilalmat hogy megtartsa, —
Rémséges a lelki harca. . .

Vagy pedig ha megszegi,
Csakugyan ja j lesz neki ? pot t 

Kíváncsiság egyre gyötri, óh mi kínos álla- 
S gyerek-ésszel, merész kézzel megfordítja a

[csapot.
Mint a Vezúv forró árja, a csapon 
Sisteregve tör ki az érc vastagon . .  . 

Rémület az, amit érez 
S  fu t a fiú  mesteréhez:

„Fáj nekem, jó mesterem,
Bevallani sem merem I [hivém!“

Kitört az érc, megállítom, azt gondolám, azt 
így a fiú  — s írn éles kés megyen által a

[szivén.
Fut a mester véres kézzel kifelé,
Mit megmentsen, ottan olyat ha lel-é ?

De megdöbben. . .  a romhelye: 
Harangforma ércet lele 

Tele úgy fest, mint alant,
S  készen áll az ércharang, — 

Mestere meg szobájába visszarohan hirtelen, 
Az inasa átszűrt szívvel, halva fekszik oda-

[benn,
„Átok reám l ezer átok I mit tevék l ?
Óh mi rémes itt e halál, itt e vég!

Nem teneked, de énnekem 
Kellett volna, jó gyermekem!

Átok reám sokszoros!
Égess pokol, ostorozz! [tere:

Kiált, üvölt, fut, rohan a harangöntés mes- 
„ Gyilkos vagyok, bíró uram, itt a fejem,

[üsse le!"
Az Ítélet igazságos, de kemény,
Kegyelemre, irgalomra nincs remény: 

„Kegyelmet én nem is kérek,
Én nyomorult, gonosz féreg,

Ámde van még valami,
Mit szeretnék hallani: [eltemet,

A művemet: harangomat, amely most már 
Annak hangja kísérjen ki vesztőhelyre en-

[,gémét!“
Megindul az elitélttel a szekér,
Zúg a harang, míg a jármű helyre ér,

A vérpadon erre nyomban
Hull, le egy fej, mint egy gomba. . .

És elnémul a harang, —
Csak amikor jelt adand, [ad. . .  

Hogy halálos az ítélet, akkor újra hangot 
S ez kíséri vesztőhelyre azóta a — rabokat.

Gajdács Pál.

letes ősrégi, sírkövekkel telt folyósón jár
hatott. A dohos levegő valóban ide való. 
Itt járhatott egykor a hős, itt vértezhette fel 
lelkét imádsággal a Cajetánnal való küz
delemre. A terem, ahol a hitvallást felol
vasták, már nincsen meg.

Ágota, légy áldott te város, neved szo
rosan össze van forrva evangélikus voltunk
kal Légy megszentelt földje evangéliomi 
hitünknek időtlen időkig.

Worms. A kellemes rajnai ut után, él
vezve a természet ezernyi szépségeit, — 
lassan Worms felé közeledtem. Van-e 
evangélikus ember széles e világon, aki 
gondolatban már sokszor be nem járta 
volna az 1521. évi törlénelmi jelentőségű 
birodalmi gyűlés színhelyét. Áhítattal állok 
meg a városon kívül álló vén öreg fa alatt, 
melynek árnyékában állítólag megállt annak 
idején a hős barát s hirdette onnan a reá 
várakozó tömegnek az örök Igét. Lélekzet- 
visszafojtva tekintek az omladozó ős városi 
falra és némán lépek be a kapun, amelyen 
amaz emlékezetes napon bevonult a wit
tenbergi barát . . . (Folyt, köv.)
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A pécsi evang. templom fennállá
sának 50 éves jnbilenma.

Kapi püspök Pécsett.
A pécsi ev. gyülekezet szept. 

hó 20-án, vasárnap, szép ünnepély 
keretében tartotta meg temploma 
fennállásának 50 éves jubileumát, 
amely alkalomra a gyülekezet temp
lomát nagy költséggel teljesen re- 
nováltatta, szépen kifestette és több 
felszerelési tárggyal felszereltette. 
(Díszes szélfogó, villanyvilágítás, 
gázkályhák.) Az újonnan kifestett 
és megrenovált templom magasztos 
hivatásának ünnepélyes átadására 
eljöttek Kapi Béla dunántúli püspök, 
Stráner Vilmos, az Erzsébet Tud. 
Egyetem theol. fakultásának dé
kánja, a tolna-baranya-somogyi ev. 
egyházmegye főesperese és alespe- 
rese : Schöll Lajos és Müller Róbert 
és még többen a lelkészi karból.

Kapi Béla püspök a zsúfolásig 
megtelt templomban, amelyen a 
ref. testvéregyház is képviseltette 
magát, a délelőtti ünnepi istentisz
telet keretében Aggeus próféta 
könyvéből vett szentigék alapján 
hatalmas egyházépítő s lelteket 
Istenhez vezető szónoklatával mél
tatta e nap jelentőségét, a templom 
hivatását és buzgó imájában kérte 
továbbra is a templomra és a hí
vekre a Mindenható megáldó és 
megsegítő kegyelmét. — Schöll 
Lajos főesperes külön német nyelvű 
istentiszteleten a 84. zsoltár alapján 
a németajkú hívek részére hirdette 
az Istennek igéjét, rámutatva az 
evang. istentisztelet jelentőségére 
és nagy fontosságára.

Az istentiszteletek után a gyüle
kezet a templomban, amelyen a 
gyülekezet képviselőin kívül a hí
vek nagy számmal részt vettek, 
díszközgyűlést tartott, amelyet 
Nendtvich Andor polgármester, 
gyülekezeti felügyelő tartalmas be
szédével nyitott meg, ismertetve 
főbb vonásokban a gyülekezet ke
letkezését és a templom jelentőségét, 
valamint a templom felépítésének 
szükséges voltát. Hálásan emléke
zett meg azokról az egyházukat 
szerető s minden áldozatot meg
hozni képes volt, buzgó elődökről, 
különösen Nádosy István és Nádosy 
Kálmán világi vezetőkről és Jeskó 
Lajosról, a gyülekezetnek ezen 
buzgó és fáradhatatlan lelkészéről, 
akik minden akadályt leküzdve, 
nagy áldozatok árán ennek a temp

lomnak az alapját megvetették és 
50 évvel ezelőtt felépítették. Mele
gen üdvözli az ünnepélyre eljött 
vendégeket és felkéri lelkész elnök
társát, hogy ismertesse a pécsi ev. 
gyülekezetnek nagy gonddal és kö
rültekintéssel elkészített történetét.

Baldauf Gusztáv lelkész ismer
tetve s felolvasva a templomépítés 
lefolyásának történetét, külön ki
emeli Nendtvich Tamásnak (akit a 
lelkész történetében a gyülekezet 
atyjának nevez) és Jeskó Lajosnak 
a templomépítés körüli elévülhetet
len érdemeit, megemlékezik a két 
Nádosyról, akiknek szinte határta
lan áldozatkészsége segítette elő, 
hogy a templom felépülhetett s 
különösen hálatelt szívvel ad azon 
örömének kifejezést, hogy elnök
társában a gyülekezetnek azt a 
fáradhatatlan vezetőjét köszöntheti, 
aki nagyatyjának: Nendtvich Ta
másnak és atyjának: Nendtvich 
Sándornak méltó utódja. Köszönetét 
mond a vendégeknek, hogy meg
jelenésükkel az ünnepély fényét 
emelték és bejelenti, hogy a gyüle
kezet volt templomépíttető lelkésze: 
Jeskó Lajos iránti hálából nevezett
nek arcképét Gebauer Ernő festő
művésszel ez alkalomra lefestette. 
A művészi arcképet a díszközgyű
lésnek bemutatja. A díszközgyűlés 
a képet a gyülekezeti tanácsterem
ben méltó helyen, a már meglévő 
egyházvezéreink arcképei közé he
lyezteti el.

A gyülekezeti másodfelügyelő, 
Taizs József határozati javaslatot 
terjeszt elő arra vonatkozólag, hogy 
örökítse meg a díszközgyűlés jegy
zőkönyvében Isten iránti háláját 
és a nagy elődök elévülhetetlen 
érdemeit. A díszközgyűlés ezen 
javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlés Baldauf Gusztáv 
lelkész buzgó hálaimájával befeje
zést nyert.

A gyülekezetnek ezen ünnep
napján esti istentisztelet is tartatott, 
amelyen Stráner Vilmos hittudo- 
mánykari dékán Mária és Márta 
történetéről prédikált, megkapó be
szédével vezetve a híveket Jézus 
lábaihoz, az evang. egyházi vegyes
kar pedig Zupancsics Vilmos zene
tanár vezetése mellett finoman 
kidolgozott művészi karénekekkel 
emelte a hívő lelkeknek áhítatos 
hangulatát.

kiámm a H a r a p  M á s á r a !

A z  oslói nagygyűlés.
A stockholmi konferencia után 

Norvégia fővárosában, Oslóban 
gyűltek össze a lutheránusok gyű
lésre, mert ide lett az általános 
lutheri konferencia ez idei ülése 
egybehíva. Megjelentek az európai 
és amerikai lutheránus egyházak 
képviselői. Magyarországot Raffay 
püspök képviselte. Ez a konferencia 
a lutheránizmus egységét doku
mentálta, de amint Ihmels szász 
püspök kiemelte nem a stockholmi 
konferencia ellentéteként, hanem 
mint a lutheri egyházak öntudattal 
hangoztatott egységét, mely mint 
ilyen, szívesen beleiileszkedik a 
világ keresztyénségbe. Erről a 
témáról tartott klasszikus előadást 
Moe tanár, ki a Nicäanum és a 
lutheránizmus egymás közötti vi
szonyát fejtegette tudományos ala
pon. Hason értelemben beszéltek 
a skandináv és amerikai tudósok is.

Az Egyetemes Gyáminté
zet közgyűlése.

A Magyarhoni Egyetemes Evan
gélikus Egyházi Gyámintézet 1925. 
évi központi választmányi ülését, ün
nepélyeit és rendes közgyűlését Zier- 
mann Lajos egyházi és báró Feiiitzsch 
Berthold v. elnök közös elnöklete 
alatt f. évi október hó 10 én és 11-én 
Kőszegen tartja.

A központi választmányi ülés okt. 
10-én d. u. 4 órakor lesz a kőszegi 
egyházközség tanácstermében.

Október 10-én este 6 órakor gyám
intézeti vallásos estély a templomban, 
melynek programmja a következő :
1. Kirchner: Nyájas őszi holdas este, 
előadja a kőszegi templomi énekkar.
2. Dómján Elek föesperes, a tiszai 
egyházkerületi gyámintézet egyházi 
elnöke magyarnyelvű előadást tart
3. Webb George (angol egyh. ének). 
Fel Jézussal a harcba, előadja a kő
szegi templomi énekkar. 4. Stráner 
Vilmos egyetemi tanár dékán német
nyelvű előadást tart. 5. Mendelssohn : 
Engeichor, előadja a kőszegi temp
lomi énekkar. 6. Zeneszám.

Október 11-én d e. 9 órakor ün
nepi gyáraintézeti istentisztelet, mely
nél az oltári szolgálatot dr. Tirtsch 
Gergely kőszegi lelkész, a német egy
házi beszédet a németországi Gusztáv 
Adolf egylet kiküldöttje, a magyar 
egyházi beszédet Kniítschmitt Antal 
föesperes, a bányai egyházkerületi
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gyámintézet egyházi elnöke tartja. 
A német és magyar egyházi beszéd 
közt énekel a kőszegi templomi ének
kar.

Az ünnepi istentisztelet után, d e. 
11 órakor közgyűlés lesz a templom
ban a következő tárgysorozattal:

1. Ima. 2. Világi elnök megnyitja 
az ülést. 3. Egyházi elnök előterjeszti 
évi jelentését. 4. Az ügyész jelentése 
a hozzá érkezett ügyekről. 5 A Bog
nár-alapítványt kezelőbizottság jelen
tése. 6. Az egyházkerületi gyáminté
zeti elnökök jelentést tesznek évi 
munkásságukról 7. A pénztáros be
számol a gyámintézet évi bevételéről 
és kiadásairól s javaslatot tesz a se
gélyek kiosztására nézve. 8. A szám
vizsgáló-bizottság beterjeszti jelenté
sét. 9. Kérvények, indítványok. 10. 
A jövő évi közgyűlés helyének kitű
zése. 11. Ima.

Október 11-én d u. 4 órakor a 
templomban gyámintézeti gyermek
ül. ifjúsági istentiszteletet tart Tűróczy 
Zoltán ózdi lelkész.

Október 12-én kedvező idő esetén 
a közgyűlés tagjai és vendégei kirán
dulnak a Kőszegtől 3 órányira fekvő 
Irottkőre, Dunántűl legmagasabb (883 
m.) csúcsára.

Ziermann Lajos s. k.
egyot. gyámint. e. elnök.

Báró Feilitzsch Berthold s. k.
egyet, gyAmint. v. elnök.

K O R K É P E K .

K a rco la to k  a hétrő l.
A fővárosi rendőrség egy óriási 

arányú kommunista szervezkedést tett 
ártalmatlanná, amely a tervek szerint, 
Rákos Mátyás volt népbiztos vezeté
sével rövidesen egész Európát akarta 
lángokba borítani. A letartóztatottak 
kihallgatásából megállapította a rend
őrség, „hogy a kommunista szervezet 
szoros összeköttetésben állott a külön
böző államokban létesült bolsevista 
bizottságokkal. “

A kommunista összeesküvést Moszk
vából irányították ezúttal is és arany 
rubelekkel támasztották alá. Egybe
hangzó híradások szerint csak az 
államrendőrség erélyes és gyors mun
káján, majd a véletlenen múlott, hogy 
az összeesküvés nem sikerült és meg 
nem ismétlődött 1919. március 21.

A szerencsés megmenekvés alkal
mából keresztyén kötelességünk, hogy 
újból magunkba szálljunk és néhány 
pillanatnyira visszatekintvén a múltba, 
egyszer már levonjuk a háborúkból 
és a forradalmakból leszűrt tanulsá
gokat és kezet kézbe, vállat válthoz,

igyekezzünk szorosan egymás mellé 
állani, akik nap-nap után imádsdgos 
lélekkel zörgetünk az irgalom Atyjá
nál, s akik ezt a szerencsétlen hazát 
szeretni, érte mindent feláldozni ké
szek vagyunk.

Harangavatás.
A kemenesmagasi-i ág. hitv. ev. gyüle

kezetnek szép harangavatási ünnepe volt 
augusztus 30-án. A virágdíszbe öltöztetett 
3 új harangot két hat ökrös virágos sze
kéren előző nap reggel hozták be a közel 
fekvő vönöcki vasútállomásról ünnepi me
netben, amelyen a gyülekezet vezetőségén, 
a községi elöljáróságon s a különböző 
egyesületeken: tüzoltótestület, önképzőkör, 
ifj. egyesületen kívül résztvett a gyülekezet 
apraja-nagyja. A község határától kezdve 
a gyülekezet régi harangjának s a kath. 
egyház harangjának együttes csengése mel
lett vonult be a menet a faluba, ahol a 
templom előtti téren Szabó István lelkész 
köszöntötte az új harangokat, mint ame
lyekben a gyülekezet hadbavitt harangjainak 
elnémult hangja, szava tért vissza s amelyek 
együttes hangjából az a szent akkord csen
dül k i: Magyar nép, imádd az Istent tisz
teld felebarátodat, szeresd a hazát. A to
ronyba még aznap felvont s felszerelt 
harangok másnap adattak át szent rendel
tetésüknek. Ezen az ünnepi aktuson a 
község lakosságán kívül a környék számos 
notabilitása is megjelent, nevezetesen Ber
zsenyi Jenő dr. volt egyhker. felügyelő, 
Pottyondy Pál, Radó Kálmán földbirtokosok 
stb. Délelőtt 10 órakor felcsendült a temp
lom bejárata előtt az ifj. egyesületi énekkar 
megható szép éneke: „Jöjj Krisztushoz, ő 
maga kér“, mire Varga Gyula esperes áldó 
s felhatalmazó szavaira megkondultak a 
a harangok s a templomudvaron össze- 
sereglett hívek mélyen meghatva vonultak 
be isten házába közös ünnepi istentiszte
letre. Az oltári szolgálat után, amelyet 
Weiss Vilmos kemeneshögyészi lelkész vég
zett, a kemenésaljai egyházmegye nagyér
demű esperese lépett az oltár elé az emlí
tett és a helvi lelkész kíséretében, a 89. 
zsoltár 16—17. szövege alapján gyönyörű 
avatóbeszédet mondott: méltatva a haran
gok jelentőségét egyházunk szolgálatában. 
Beszédének emlékeztető vonásai alatt nem 
egy hallgató szemében csillantak meg a 
könnycseppek s épült a szent fogadalom 
a szívekben a harangok szavában hallgat
juk az Urnák szavát! Nagyban emelte az 
ünnepi áhítatot az avató beszéd közben az 
ifj. egyesület által elénekelt: „Dicsérd én 
lelkem a dicsőség királyát“ című négyszó
lamú ének. Az ünnepi offertórium az egy
házmegyei beimissziói egyesület javára 
347 00Ó K-t eredményezett. A harangokat, 
amelyek kő? ül a legnagyobb 464 kg., a 
középső 217 kg., a legkisebb 116 kg., Ais, 
C, Es, összhangban lettek készítve. Isten- 
tisztelet után Szabó István lelkész, a gyüle
kezet régi harangját búcsúztatta el megható 
szavakkal, amelyet a kaih. hitközség vett 
meg, s ennek nevében Rátz Béla kath. 
tanító vette át ünnepélyesen szép beszéd 
keretében, kiemelve a felekezeti béke nagy 
értékét. Az ünnepély után egy negyed óráig 
a hősi halottak, egy negyed óráig a háború 
alatt itthon elhunytak, a kővetkező vasár
napon a gyülekezet két nagy jóltevőjének, 
Pottyondy Károly és Rudy István emlékére

szóltak a harangok. A harangok és a ha
rangokat szállító szekerek feldíszítését az 
ifj. egyesület leánytagjai végezték e l ; a 
karénekeket Kastner Samu tanító tanította 
be és dirigálta. A szép napok szép emléke 
sokáig él a lelkekben.

Kcmenesmagasiban az új harangokra 
adakoztak: Gács Mihály és neje: Farkas 
Eszter elhunyt felejthetlen leányai emlékére 
500 000 K-t. Lanthay Jánosné szül. Talabér 
Róza Tatatóváros 500.000 K-t, özv. Szalóky 
Lajosná Kemene-högyész 500.000 K-t, a 
templomépttési alapra: Gács Mihály és neje
500.000 K-t. — Isten áldó és megsegítő 
kegyelme övezze a kegyes adakozókat.

Az ev. ifj. leány- és dalosegyesület aug. 
20-án és 30 án szépsikerű műkedvelői elő
adást tartott. A két előadás tiszta jövedelme, 
amely részben az egyesület Otthon-alapja 
javára, részben a hősi halottak templomi 
emléktáblája beszerzésére fordíttatik, 7 
millió 48.451 K-t tett ki.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Kiben bizzunk ?!
Okt. 5. Önerőnkben ? Jób 38. Kérdez 

az Isten: Tekints körül a teremtettségben 
s nézd meg, van e valami munkád, amit 
te önerődből cselekedtél s ami összehason- 
lííható vagy összemérhető volna az isteni 
alkotás tökéletességével ? Nézz csak magad 
körül: évmilliók óta állanak a hegyek, folya
mok s percnyi pontossággal váltja egymást 
a tengeren apály és dagály; hol van a te 
munkád állandósága? mit cselekedtél, ami 
ehhez hasonlóan állandó volna ?

Okt. 6. Gazdaságunkban ? Példabesz.
23.4— 5. Nem látod-e, hogyan lesz a ma 
még gazdag holnap koldussá? Nem ve
szed e észre, hogyan tesz e romlandó földi 
vagyon rabszolgájává a dőzsölésnek, a fös
vénységnek, az elbizakodottságnak, az ön
zésnek, a szívtelenségnek, a könyörtelen
ségnek, a szeretetle.nségnek ?

Okt. 7. Hatalmunkban ? 146. zsoltár
3—4. Azt hiszed, szárak, ezrek, talán mil
liók fölött uralkodói s hatalmad van min
deneken? Lásd meg, Testvér, rajtad ural
kodik az önhittség, a dölyfösség, a felfuval- 
kodottság, a lekicsinylés, a farizeusi ön
teltség.

Okt. 8. Tudományunkban ? I. Korinth. 
1.19—20. Emberi értelmeddel akarod irá
nyítani éltedet? Isten nélkül, józan eszed, 
bölcs belátásod segítségével tudsz úgy élni, 
hogy lelked elkerüli a kárhozatot ? Mi a 
te tudásod s bölcsességed? A múltnak 
ismerete. De ismered-e a holnapnak törté
netét? Tudod-e mit hoz a következő pil
lanat ?

Okt. 9. Emberekben ? Ezsaiás 3 . í. Azt 
hiszed, ha a porszemeket összerakod, szikla 
lesz belőle? Semmit érő emberi erők, gaz
dagságok, hatalmak és tudományok vájjon 
együtt is mit érnek ? Minden elmúlik, mint 
füst és pára, mindent megemészt a moly 
és a rozsda s te egyedül maradsz kifosz
tott lelkeddel. Kiben bizzunk tehát?

Okt. 10. Egyedül Istenben! Jerémiás
17.5— 7. íme Isten maga tanít meg arra, 
hogy kiben ne bízz s kiben bizhatsz egye
dül ? Átkozottnak mondja azt, aki ember
ben bízik s áldottnak azt, akinek bizodalma 
az Úr. Ne habozz tehát, semmisítsd meg 
önerődbe, gazdagságodba, hatalmadba, 
tudományodba s az emberekbe vetett biza
kodásodat s fordulj szived teljes alázatos 
bizodalmával az Úr felé.
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Okt. 11. Isten ment meg egyedül. 46. 
zsoltár s—8. „Erős vár a mi Istenünk...“ 
bátran, minden aggodalmaskodás nélkül 
reá bizhatod éltedet és lelked üdvösségét. 
Úgy szeret téged, hogy egyszülött Fiát adta 
érted. Oltalmaz és megsegít. Vezet és el 
akarja érelni veled életed célját: (I. Tim. 
2 . 4 )  lelked Üdvösségét. AbafTy Gyula.

H E T I  K R Ó N I K A .

A kormányzó felavatta a Beszkart 
leventék zászlóját. A zászlóanyai tisztet 
a kormányzó neje vállalta. — Nagyszabású 
kommunista összeesküvést leplezett le a 
budapesti rendőrség. A kormányzót, a mi
nisztereket, a honvédség főtisz'jeit, bírákat 
és a keresztény nemzeti Magyarország 
egész táborkarát halállistára telték az ösz- 
szeesküvők. Vezetőjük Rákosi Mátyás volt 
népbiztos. Rögtönitélö bíróság elé állítják 
az összeesküvőket. — Búd pénzügyminisz
ter a valutareformról törvényjavaslatot ter
jeszt elő. — „A szanálás eredménye minden 
magyarnak becsületére válik“, mondotta a 
nemzetek szövetsége közgyűlésén Loucheur. 
— A múlt vasárnap adta át Sárvár nagy 
ünnepség közben új díszpolgárainak Vass 
József miniszternek és Huszár Károly nem
zetgyűlési képviselőnek a díszpolgári ok
levelet. Az örömünnepségbe azonban gyász 
is vegyült, mert a népgyűlés alatt rosszul 
lett és meghalt Hegedűs György nemzet
gyűlési képviselő. — Ferenc bajor királyi 
herceg hosszabb időre Sárvárra érkezett.

A felvidéken mozgalom indult meg, 
hogy „a cseh nyelv takarodjék a felvidék
ről“, mert a hivatalos nyelv a tót.

Cettinjében nagy nemzeti ünnepség 
volt. Petrovics Nyegusnak mauzóleumot 
emeltek a Lovcsen tetején. Az ünnepségen 
a szerb királyi pár is résztvett.

Bolgár politikusok jártak Budapesten. 
A kormányzó kihallgatáson, a miniszterelnök 
vendégül látta őket.

Az oláh király 65 ik születésnapja al
kalmából amnesztia lesz. Nemcsak katonai, 
hanem polgári bűnesetekre is kiterjed. — 
Oláh repülök szolgálatra jelentkeztek a 
marokkói frontra.

Törökországban a Mossul kérdés mi
att nagyon elkeseredett a hangulat. A fő
város képe olyan, mintha ismét háború 
előtt állana. — Szomorú a sorsuk a Török
országba vándorolt magyaroknak.

A Vatikán nem lép be a népszövet
ségbe. — Mussolini szerint „Olaszország 
nagy megújhodásának küszöbén áll“.

A német miniszteri tanács elfogadta a 
szövetséges hatalmak meghívását a külügy
miniszterek konferenciájára.

Franciaország 62 év alatt kívánja ki
fizetni adósságát Amerikának.

Anglia feleslegesnek tartja háborút 
kockáziatni Mossuért. Hajlandó átengedni 
Egyiptomot és a Nílus vidékét az anarchi
ának.

A spanyolok helyzete kritikussá vált 
Marokkóban

A riffek országának természeti kincsei
ért folyik a háború.

Japán  nem hajlandó a besszarábiai 
egyezményt ratifikálni.

Az Egyesült Államok az alkotmánya 
értelmében mindazokat, akik a III. Inter- 
nacionáié alapján állanak, ki fogja utasítani 
területéről.

HARANQSZO.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i  életből.
A lábujjhegyen já rá s  felfrissíti 

az idegeket. Egy francia lap: a 
»Matin« már hónapok óta hetenként 
felhívásokat közöl a lap élén olvasó- 
közönségéhez, amelyben mindenkit 
felszólít, hogy naponta legalább tiz 
percen keresztül labujjhegyen járjon. 
A lap ezzel a felhívással az egész- 
ségügyi propaganda szolgálatába áll. 
A lábujjliegyen való járás propagá
lását Qouties dr. kezdte meg számos 
párisi orvosi kapacitás támogatásával 
s azt az alapelvet hirdeti, hogy ez 
a gyakorlat, ha naponta következtésen 
végzik, csodálatosan jó hatással van 
a vér cirkulációjára s az idegélet 
felfrissitésére. A lábujjhegyen járás 
a híres párisi orvosok szerint többet 
érnek a hosszadalmas tornagyakor
latoknál, melyeknek keresztülvitele 
körülményes és időrabló. Ezzel szem
ben a naponta tiz percen keresztül 
való lábujjhegyen járás egyrészt nem 
kíván különösebb megerőltetést, nem 
veszi el a dolgozó ember idejét és 
nem kerül semmibe sem A párisi 
tudományos akadémia utolsó ülésén 
e téma fölött kimerítő vitát indítottak 
meg, amelyen a két ismert professzor, 
Arsonval és Hamard is lelkesedve 
csatlakoztak a lábujjhegyen való járás 
voltaképpen igen jelentéktelennek lát
szó tornamódszeréhez.

H A R A N G S Z Ó .

Szetith. u. 17. vasárnapon.
Ev. Lukács 14. i—n.

Dölyfös, elbizakodott emberek voltak a 
farizeusok, telve hiúsággal és ki nem elé
gíthető dicsvággyal. A gyülekezetekben sze
rették az első helyet, az uccán, a piacon 
szívesen fogadták a köszöntéseket. Úgy 
vélekedtek, hogy minden igaztudásnak, min
den felsőbb ismeretnek ők a kizárólagos 
tulajdonosai. Jézus azonban megszégyení
tette őket és e példázatban napvilágra hozta, 
eléjük tárta tévedésüket, kimutatta gyarló
ságukat. Ezeknek a farizeusoknak a nem
zetsége az idők folyamán kiveszett, de 
gyarlóságaikból sok átöröklődött a ma 
emberére. Az üres gőg, a tetszeni vágyás, 
a fennhéjázás igen sokszor cserben hagyja, 
megszégyeníti a ma emberét is. Azért jó 
megszívlelni Jézus mondását ma is: „Aki 
m agát felm agasztalja, m egaláztatik; és 
aki m agát megalázza, felm agasztattatik.

Közöljük a Harangszó olvasóközön
ségével, hogy Budapest és vidéke 
számára a Luther-Társaság könyv
kereskedésében (Budapest Vili, Szent- 
királyi ucca 51/a.) fiókkiadóhivatalt 
nyitottunk. A Luther-Társaság könyv
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kereskedése lapunk számára felvesz 
előfizetést, hirdetést, reklamációt s 
ugyanott a lap példányai is kaphatók 
lesznek. Ezzel tetemesen megkönnyit- 
jük olvasóinknak a lappal való érint
kezést.

„Luther-Naptár“ az 1926. évre m eg
je len t. Úgy külsőleg, mint belsőleg ez
ú tta l még messzebb felülmúlja az összes 
eddigi évfolyamokat. Részletesebb is
m ertetésére lapunk egyik legközelebbi 
szám ában visszatérünk. A nap tár á r a : 
22 000 kor. M egrendelhető szerkesztő
jénél, Hetvényi Lajos evang. vsllásta- 
nárnál, Sopron, Paprét 2. s z , majd 
m inden egyes lelkészi és tanítói hiva
talnál.

Egyházkerületi közgyűlés. A dunán
túli egyházkerület folyó évi rendes köz
gyűlését október 1-én Pápán tartotta. A 
közgyűlés kiemelkedő pontját Kapi Béla 
püspök évi jelentése és dr. Mesterházy 
Ernő egyházkerületi felügyelő megnyitó 
beszéde képezte. A közgyűlésről részletesen 
lapunk legközelebbi számában emlékezünk 
meg.

Felügyelő beiktatás. A szarvasi evan
gélikus egyház, mint annak idején jeleztük, 
Pesthy Pál igazságügyminisztert választotta 
meg felügyelőjének, akinek a felügyelői 
székbe való beiktatása az elmúlt vasárnap 
történt meg az ünnepi istentiszteletet követő 
közgyű'és keretében. A beiktató ünnepségen 
résztvett többek között Budapestről Raffay 
Sándor dr. bányakerületi püspök is.

Dr. Molnár Gyula kúriai biró, a Bet- 
hánia Egylet volt elnöke, elnöki tisztéről 
lemondott és a rendes tagok sorából ki
lépve, segélyező tagok közé lépett be.

A debreceni egyetem új m agántanára. 
Dr. Szelényi Ödön theol. akadémiai és 
középisk. tanár, az evangélikus irodalom 
egyik leggazdagabb mivelője, a debreceni 
egyetemen magántanári minősítést nyert.

Evangélizáló előadások Nyíregyhá
zán . Báró Podmaniczky Pál lelkész szept. 
27-töl okt. 2-ig terjedő héten Nyíregyházán 
a templomban evangélizáló előadásokat 
tartott. Napközben pedig a tanyákat láto
gatta meg.

Vallásos estély Pápán. A dunántúli 
egyházkerület gyámintézete karöltve a Du
nántúli Luther-Szövetséggel szept. 30-án 
este 7 órakor a templomban vallásos estélyt 
tartott a következő tárgysorozattal: 1. Köz
ének. 358. 1. vers. 2. Ima. Mondta Mes
terházy László pápai ev. lelkész. 3 Gyü
lekezeti vegyeskar éneke, Szutter Dániel 
igazgató-tanító vezetésével. 4. Gyámintézeti 
beszéd Tartóba Czipott Géza szentgott
hárdi ev. lelkész. 5 Ének-quartett, Hatvani 
Lajos vezetése mellett. 6. Szavalt Boda 
József 11. é ref. theol. akad. hallgató. 7. 
Hegedű orgonakísérettel. Játszották: hege
dűn Hatvani Lajos, orgonán Gáty Zoltán 
zenetanárok. 8. Luther-Szövetségi előadás. 
Tartotta Molitorisz János ostffyasszonyfai 
ev. lelkész. A vallásos estélyt Kapi Béla 
püspök szárnyaló imája zárta be, majd a 
Himnusz eléneklésével fejeződött be.

Sopronbánfalva iskoláját a toronnyal 
együtt megrenováltatta 30 millió K erejéig. 
Szept. 13 an ünnepi istentiszteletet tartott, 
mely alkalommal az ünnepi igét Scholtz 
Ödön esperes hirdette a gyülekezetben s 
kifejezésre juttatta azt a nemes áldozat- 
készséget, melyet a jobbára szegény gyári 
munkásokból álló egyház tagjai tanúsítottak 
a renoválás alkalmával.
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Renoválták a budai templomot. A
budai evangélikus templomot külsőleg 80 
millió K-val renoválták. A templom reno
válását illetőleg nagy elismerés illeti Prin- 
ner Ede lelkes presbitert.

Püspöki elism erés. Benkő Béla 40 évi 
szolgálat után nyugalomba vonult öcsi ev. 
tanító buzgó munkássága méltánylásául a 
dunántúli püspök részéről elismerő és 
köszönő okiratot nyert.

Konferencia. A rákospalotai ref. ke
resztyén egyesület szept. 20-án gazdag 
programmu konferenciát tartott s utána 
ünnepélyt az imaház udvarán, mely alka
lommal az ünnepi beszédet báró Podma- 
niczky Pál budapesti evang. lelkész tartotta.

Toronyavatás. Az alsómaráci gyüleke
zet 450 millió korona költséggel egy 45 
méter magas tornyot épített, melynek ünne
pélyes felavatása az összes környékbeli 
gyülekezeteknek lélekemelő részvétével 
szeptember 6 án ment végbe. A felavatást 
Kovács István muraszombati esperes vé
gezte. A templomban ünnepi beszédet tar
tottak Hima Sándor alsómaráci, Heiner 
Géza őrihodosi és Siftár Károly bodóhegyi 
lelkészek. A templomba be nem fért soka
ságnak az Isten igéjét a templom előtti té
ren Luthár Ádám battyándi lelkész hirdette.

Új hitoktató. Kapi Béla dunántúli 
püspök Scherer József volt egyházkerületi 
segédlelkészt a szombathelyi iskolákhoz 
hitoktatónak nevezte ki.

Kitüntetés. Dr. Popp Fülöp zágrábi 
lelkész-esperes a Szent-Száva rend 4. osz
tályával lett kitüntetve.

Felsőcsalogány. A most fejlődésben 
levő gyülekezetnek az 1924. év folyamán 
a bevétele 48.894 dinár volt; kiadása 41 416 
dinár. Született 49 gyermek, meghaltak 33, 
esküdött 4 pár, konfirmációban részesült 
35 gyermek.

Pinkafőn és a hozzátarto/.ó filiákban 
Gyámintézeti célokra 3.5C0.000 K gyűjtöttek.

Alsólendva. Ez a missziói egyház je
lenleg lelkész nélkül van. Az 1924. év 
folyamán született 1, meghalt 10 egyháztag, 
házasságot kötött 3 pár.

Oalgagyörk. Az egyházközség szep
tember 1'2-én vallásos ünnepélyt tartott, 
melynek központjában dr. Varsányi Mátyás 
budapesti lelkész előadása állott.

Domonkosfa. Az 1924. év folyamán 
született 20 gyermek, meghaltak 26, házas
ságot kötött 12 pár, konfirmáltatott 32 
gyermek.

A zalai gyám intézet köréből. A zalai 
egyházmegyében lapunk szept. 27-iki szá
mában kimutatott gyülekezeteken kívül 
gyámintézeti célokra adakoztak: Nagyvá
zsony 231850, Nemesleányfalu 51.100, 
Szentantalfa 212.000 K-t.

A „Protestáns Szemle“, melynek szer
kesztői Ravasz László püspök, Zsinka Fe
renc, társszerkesztői Pröhle Károly és 
Révész Imre, rendkívül gazdag tartalommal 
jelentette meg szeptemberi számát. Rácz 
Lajos, Payr Sándor, Benkó Imre, Rédeyné 
Hoffmann Mária, Szilágyi Dezső kiváló 
cikkei mellett Külföldi Szemle, Krónika, 
Kritikai Szemle teszik érdekessé ezt a 
számo*. A Protestáns Szemlére elő lehet 
fizetni Bendl Henriknél, Budapest, IV. kér., 
Deák-tér 4.

A „Lelkipásztor“ szeptemberi száma 
megemlékezik Scholtz Gusztáv püspök el- 
hunytáról s hozza Hoffmann Ernő, Kemény 
Lajos, Botyánszky János, Marcsek János, 
Zulauf Henrik, Haniffel Sándor, Schöck 
Gyula beszédeit, képek és idézetek és egy 
Reggeli levél egészítik ki a tartalmas füzetet.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
Németország. Az ez idei birodalmi 

katholikus gyűlésen dr. Schrömbgen szo
morú statisztikai adatokkal szolgált. Az 
egész német birodalomban, de legkivált 
annak katholikus vidékein igen megszapo
rodott a válások száma. 1923. és 1913 kö
zött megkétszereződött a számok. 1000 
válás arányában Bajorországra 219'5, a 
rajnai tartományban 232-8, Westfaüanben 
242.6, míg Berlinben 1587, Hamburgban 
183 válás fordult elő. A születések több
lete kitett 1896-ban 1000 lakosnál 15.46, 
már 1910-ben 13.62 és 1924 ben 8.2. A 
bűnözések statisztikája is többet mulat, 
megháromszorosodott a nemek ellen való 
bűnözés, megkétszeresedett a gyermekek 
ellen való vétkezés és megnégyszeresedett 
a bűnös nők száma.

Csehszlovákia. A Rómától való elsza
kadás mozgalma, mely már a háború előtt 
megkezdődött, az utolsó években igen meg
erősödött. A római katholikus egyház vesz- 
tességét másfél millió lélekre becsülik, 
amelynek fele felekezeten kívül maradt, 
másik fele pedig belépett az úgynevezett 
csehszlovák nemzeti egyházba.

Svédország. A stockholmi keresztyén 
világkonferencia minden várakozáson felül 
sikerült. Több mint 600 képviselő jelent 
meg Stockholmban 8 az egyetlen lóm. k. 
egyházon kívül minden keresztyén egyház 
képviseltette magát Szóba kerültek mind
azok a fontos kérdések, melyek az egyházi 
társadalmat érdeklik mint pé'dlul a gyári 
gyermekmunka megszüntetése, a munka
nélküliség rendszeres enyhítése és sok más 
szociális feladata az egyháznak. Tervbe 
vettek egy gazdaság-erkölcsi kutató intéze
tet nemzetközi alapon és egy állandó bi
zottságot választottak, mely a megvitatott 
és elfogadott elvek mikénti érvényesülését 
az egyházakon belül ellenőrzi. Érdekes, 
hogy a világ katholiku3 lapjai most, hogy 
a konferencia eredményeit látják, annak 
értékét és jelentőségét is becsű ni kezdik.

■ Olaszország. A vatikáni körökből az 
a hir jő, hogy ott szám szerint 300 ember 
szentté avatásáról van szó. Van köztük 
különféle nemzeiségü. A szentté avatás 
nagy törvényszéki folyamat s igen sok 
pénzbe kerül, a költséget az a vidék viseli, 
ahonnan az új szent származott, vagy a- 
meiy vidék különösen szorgalmazza, hogy 
embere szentté avatassék.

Palesztina. A nemrég megtartott cio- 
nisztikus kongresszuson nagyon panasz
kodtak a cionisták, hogy Palesztina elzsi- 
dositása lassan halad. Szomorúan tapasz
talták, hogy mindeddig csak 700 ezer zsidó 
lakik a szentföldön. Olyan hangok is hal
latszottak, hogy mert az ottlakó arabok 
nem igen akarják földjeiket a zsidóknak 
eladni, állami kisajátítást kellene behozni.

Ázsia. Az örmény árvák helyzete sa
nyarú. Európai és amerikai segítségre van 
szükségük. Ezt a segítséget úgy akarják az 
intéző körök elérni, hogy felszóítják az 
amerikai és európai protestáns közönséget 
áldozna december 6 án mint világáldozati 
napon valamit erre a nemes célra, mégpe
dig úgy, hogy akkor szerényebb ebédet 
enne és a megspórolt összeget felajánlaná. 
A múlt esztendőben ilyen módon egy millió 
dollárt lehetett elérni.

Külmisszió. Nihány adatot közöl a 
külmisszió : Ázsiában van 24.205, Afrikában 
16516, Ausztráliában és a Csendes Óceán 
szigetein 4164 missziói iskola. Ázsiában 
jár 932.147, Afrikában 899.482 és Ausz

tráliában meg a Csendes Óceán szigetein 
159.158 tanuló ezekbe az iskolákba. Mind
ezeket az intézményeket a protestáns hívek 
önkéntes adományaiból tartják fenn.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Esküvő. Dr. Ajkay István szeptember 
26 án esküdött örök hűséget a soproni 
templomban lovag langenrodei Langer 
Hedvignek.

Halálozás. Loránlfi Lajosné, volt rába- 
bogyoszlói evang tanító özvegye szeptem
ber 20 án 63 éves korában elhalt. Egész 
életében keresztet hordozott. Öt gyermeket 
temetett, közülök kettő a hazáért hősi halált 
halt a harctéren. Nagy részvét mellett 
temették el és kisérték utolsó útjára. A te
metési szertartást Varga József sárvári 
lelkész végezte. Legyen az elhunyt kereszt
hordozó asszonytestvérünknek immár köny- 
nyű a földnek hantja, mely porrészét 
takarja, csendes sfri álma, boldog feltáma
dása 1

Ú J D O N S Á G O K .
László Ferencet, az európai hírű 

tudóst halálra gyötörték az oláhok.
László Ferenc, a sepsiszentgyörgyi refor
mátus kollégium európai hírű tanára, kiváló 
archeológus Kolozsvárott elhunyt. Az ősz 
tudóst oláhnyelvi vizsga letételére rendel
ték be Kolozsvárra. A vizsga izgalmai 
azonban annyira megviselték a betegeskedő 
öreg úr szervezetét, hogy szélhüdés érte 
és pár napi kínos szenvedés után elhunyt.

Minden képesített kézműves-iparos 
köteles belépni az ipartestületbe az orszá
gos kézmüvestestületről szóló törvényter
vezet szerint.

Négyezerötszázéves búzát találtak a 
fejérmegyei Pákozdon, ahol a Székesfehér
vári Múzeum Egyesü et ásatásokat végeztet. 
A búzára egy tűzvész által teljesen e'pusz- 
tított lakásban találtak rá, már teljesen 
átszenesedett

A kaukázusi petroleumforrások néhány 
nap óta lángokban állanak.

Nem vesz ki az indián faj. Amerika 
indiánofiljei örömmel jelentik, hogy az 
indiánok az utóbbi években örvendetesen 
szaporodnak. Ma már van 350.000 tiszta- 
fajú, törzséleíet élő és 60.000 Egyesült 
Állambeli állampolgár.

Lakodalomban volt s az utána való 
éjjel, amikor gazdája parancsára be kellett 
volna fognia, elaludt Kecskeméti István, a 
bönyrélalapi uraság 24 éves kocsisa. Mikor 
felébredt, a kötelességmulasztás miatt any- 
nyira bántotta a lelkiismeret, hogy revol
verével mell belőtte magát. Meghalt.

Halálos részegség. Goldb3cher János 
vu'kapordányi fakereskedő és korcsmáros 
részeg fejjel fát szállított kocsiján. Útköz
ben leesett a kocsiról s a kerekek átmentek 
a fején Kórházba szállítás közben meghalt.

Az Uj Idők. Herczeg Ferenc képes 
szépirodalmi hetilapjának 39. számában 
folytatódik Beczássy Judit szép regénye és 
befejezést nyer Nicholson Meredith érdek
feszítő regénye: Az ezergyertyás ház. Közli 
a lap azonkívül Kosáryné Réz Lola, Max 
és Alex Fischer és Terescsényi György 
elbeszéléseit, Rákosi Jenő és Hegedűs Ló
ránt cikkeit. Ruzitska Mária és Zoltán 
Vilmos versfordításait, számos művészi és 
és időszerű képet és a lap rendkívül nép-
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szerű rovatait, a szerkesztői üzeneteket és 
a szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési 
ára negyedévre 80 000 korona. Mutatvány- 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhiva
tal: Budapest, Ví., Andrássy-út 16

Legújabb Divat egyes szám 12.000, 
1/i év 36 000 K. Revü de Modes egyes 
szám 12 000, Vi év 36 000 K. Record egyes 
szám 15 000, Vi év 45.000 K. Havonta meg
jelenő számai tartalmazzák a legjobb ruhá
kat, costümöket, félikabátokat. A szépiro
dalmi részben a legjobb írók működnek 
közre. Minden úrhö'gynek érdeke, ha jó 
lapot akar járatni, úgy példányonkint meg
veszi. Kapható minden könyvkereskedésben. 
Előfizetni lehet a kiadóhivatalban, Budapest, 
IV,, Semmelweis ucca 15. szám. Mutatvány- 
számokat ingyen küldünk.

Magyar Lényok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Az Iskola tanít. Az Én Újságom nevel. 
A tanítás megkezdésével egyidőben fizessen 
elő 4—10 éves gyermeke részére, Az Én 
Újságomra, a Pósa Lajos alapította lapra, 
amelyet most Oaál Mózes, a kiváló író és 
pedagógus szerkeszt. Az Én Újságom a 
legrégibb, legelterjedtebb magyar gyermek
lap. Gaál Mózes, a lap szerkesztője való
sággal atyja minden kis olvasójának, aki 
nemcsak a gyermek lelki fejlődésére van 
nagy hatással, de az. olvasókkal folytatott 
állandó levelezés folytán figyelemmel kisér
heti azok szellemi előrehaladását is Az Én 
Újságom tanít, nevel, szórakoztat. Kérjen 
mutatványszámot Az Én Újságomból. 
Előfizetési ára negyedévre 25.0U0 korona. 
Félévre 50.000 korona.

A NEMZET a legszebb magyar szép- 
irodalmi lap. Munkatársai a magyar iro
dalom legkiválóbb képviselői. Előfizetési 
ára egész évre 600 ezer, félévre 300 ezer, 
egy negyedévre 150 ezer korona. Kiadó- 
hivatala : Budapest, VIII. kér. Eszterházy- 
ucca 4/a. szám. Köztisztviselők 20 száza
lék kedvezményben részesülnek.

E>lelfe «serkesitö én M aié; CZIP0TT «ÉZá 
8*?st*ottSérí, Tm tíu m cíj«. 

Siorkeszifitárs: NÉMETH KAliOI.I. 
Kéalfate&gí asm  adunk ri»saa.

Négy középiskolát végzett intelligens 
leány, ki felsővasrást tanúd s a háztartás 
minden ágában jártas, — ajánlkozik úri 
családhoz házi kisasszonynak, gyerekek 
mellé, esetleg kisebb háztartás vezetését 
is vállalná. Círn a kiadóban. 2—3

Walter magántanfoiyam
Budapest, VIII., Rákóczi ut 51. 

Előkészít középiskolai összevont ma- 
gáuvizsgákra, érettségire, vidékieke. 
is. Tisztviselőknek nagy kedvezményt

Evang. vallású idősebb, egészséges, jó 
erőben levő urinő, háztartás vezetésére, 
gyermekek me,lé ajánlkozik. Esetleg inté
zetben, szállodában gondnoknői, felügyelő
női állást is vállal, kitűnő bizonyítvánnyal. 
Cím a kiadóban. 2—3

BANGÓ JOGI SZEMINÁRIUH
Budapest, IX., Ráday u. 14. 

Sikeresen készít elő vidékieket isi

Í925. október 4.

M egh ívó
az Újpest—Árpád-uti Mozgószínház vállalat 
R. T. 1925. évi október hó 20-án délután 
6 órakor a Budapest—Lipótvárosi Takarék- 
pénztár R. T. (ßudapest, Vilmos császár- ut 
36. sz I. emeieO üléstermében megtartandó 
rendkívüli közgyűlésére. Tárgysorozat: 1. 
Határozathozatal a Részvény-Társaságnak 
a 4200/1925. P. M sz. rendelete következ
tében kimondandó felszámolása tárgyában. 
2 Felszámolók megválasztása. 3. Esetleges 
indítványok.

Azon részvényesek, akik a közgyűlésen 
résztvenni szándékoznak, tartoznak rész
vényeiket vagy elismervényeiket legkésőb
ben a közgyűlés napja előtt három nappal 
a Budapest—Lipótvárosi Takarékpénztárban 
a hivatalos órák alatt letétbe helyezni.

Budapest, 1925. szept. hó 21-én.
Az igazgatóság.

3 és 7 éves fiaim  mellé n e v e l ö n ő t  
keresek ki házi teendőkben is jártas, né
metül tudók és óvónői oklevéllel bírók 
előnyben részesülnek. Állás október 1-én 
elfoglalható. Fényképes ajánlatokat kérek 
címemre: Sebesztha Irnréné nyugalmazott 
százados neje Kaposvár, Ezredév ucca
3. szám. 3-3

Egy varrni is tudd 28 éves, négy 
polgárit végzett evangélikus leány 
gyermekek mellé, esetleg házi kis
asszonynak ajánlkozik. — Cím meg
tudható- evang. lelkés»i hivatalnál 
Dombóvár. 2—2

Janszky István mííSZÖYŐ
Csorna. 11—12

Ajánlja saját készítésű damasztáruit, ú. m.: 
abiosz, szalvéta, törülközőkendőit, da- 
m aszt-grádllt. Azonkívül len- és ketWer- 
vásznait kizárólag jó minőségben. ,— ■— - 
----------  A lapíttatott 1892-ben. -----------

Kintzlerné Scholtz Inez iskolai szín
darabjai kaphatók Mikolák Kálmán polg. 
isk. igazgatónál Bpest, IV., Sütő-u.- 1. Re
formációi ünnepségre különösen ajánljuk 
„Luther“ c. darabját, mely német nyelven 
is megjelent Egy mű ára 60.000 korona. 
Ugyanolt megrendelhe’ő Bodza Ida irre
denta szinjáíéka és „|ókai" c. alkalmi 
darabja. 2— 3

A biblia után a világ 
legelterjedtebb könyve

WELLS

NAGY VILÁGTÖRTÉNETE
II. KIADÁS.

Az első kiadás 5700 pél
dánya két hónap alatt 
= előjegyzésben elkelt. =

Megjelenik
ez év december

közepén.

Megrendelhető részletfizetésre 
665.000 K bolti ár helyett 441.000 K

kedvezményes előfizetési árért 
bármely könyvkereskedésben,
=  vagy a k iadóná l: =

GENIUS R. T. BUDAPEST,
VII., ILKA-UCCA 31.

Kiválóan szakképzett lakatosmester, vas
kályha speciálista és villanyszerelő, ki vi
dékre is szívesen elmegy, megrendeléseket 
kér. Szakmájában minden munkát elvállal 
és a legkényesebb igényeknek megfelelően 
készít el. Árai nagyon jutányosak. Címe: 
L é d i g  J ó z s e f ,  lakatosmester és villany
szerelő, Budapest, VIII., Illés u. 4. 1— 4

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HA L ÁS Z  I S T V ÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

Hirdessen a „H arangszó“-ban.

S. Kováts Menyhért
orgonaépítömester Veszprémben,

kit annak idején Istenben boldogult 
Gyurátz Ferenc püspök is ajánlott 
gyülekezeteink pártfogásába. Elvállal: 
ORGONA-átalakítást, javítást, hango
lást, HARMONIUM-javitást, hango
lást, mérsékelt árak mellett az ország 

bármely részében. 8

Nyotastott Walliscfe Ml* vili»müsensö k3cyvnyoradájáb»n Ssentaottbirdon.



XVI. évfolyam. 1925. október 11 41. szám.

Szerkesztő-kiadóhivatal:
SZENTOOTTHÄRD.

Vasvármegye.
A „HAHAnOKZO“ 

előfizetési ára : a negyedik 
negyedévre 16.000 korona 
Csoportos küld. 15.000 K. 
Latkcr-8a6vetágl tagoknak 

10°/o-os kedvezmény. 
Amerikába egész évre 8 
dollár ; az utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

A .Harangsső' terjeszté
sére befolyt adományokból 
asórványban lakó híveink

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Alapította
K A P I  B É L A

lfilO-beu.

Laptulajdonos:
i  nuQáDKili Loilier-Siövetség
lz Ornzágoz Luthor-Szörct 

•ég hivatalé» lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
ée roklaméoiók a 

HARANGSZÓ szorkesztő 
kiadóhivatalinak 

flsentgotthirdra (Vaavm.) 
küldendők 

Klőüsetést elfogad 
jelűden evang. lelkész 

is  tanító.
Msalaieolk minden vasárnap.

M u n k á lk o d ja to k , n e  c sa k  az e ledelért, m e ly  elvés«, 
h a n e m  a« eledelért, m e ly  m e g m a ra d  a z  örök életre.

A krisztusi hármas ideál.
I r ta : Dr. Ittzés Zsigmond,

a Dunántúli Luther-Szövetség v. elnöke.

A modern ember a mai súlyos, 
gondokkal terhelt, zaklatott életből 
menekülni szeretne valamilyen csen
des révbe, oda, ahol már-már egyen
súlyát vesztett lélek megpihenhet, 
erőt gyűjthet, hogy az életcéljához 
vezető út közepén el ne csügged
jen, vagy végleg el ne bukjon, 
hanem hogy újjáéledve, felüdülten 
folytathassa a tövisekkel szegélye
zett, göröngyös életúton a földi 
vándorlást küldetésének célja felé.

Sokan vannak a szomorú emlékű 
háborús esztendők rettenetes meg
próbáltatásaiban, gyötrelmeiben, 
testi és lelki szenvedéseiben, s az 
azokra következő úgynevezett béke
éveknek inkább sinylődést és élet
harcot, sem mint megnyugvást és 
megelégedést jelentő napjaiban ki
fáradt, elkeseredett lelkek, akik 
keresik a menedéket, — tán éppen 
az Istent, de nem találják!

Hadd szóljak ez alkalommal a 
megfáradtakhoz, a szenvedőkhöz, 
a hívőkhöz, a hitetlenekhez, az erős 
meggyőződésüekhez s a kételke
dőkhöz !

Engedjék meg, hogy a költő 
felsóhajtását, mint az ember szívé
ből eltörő sóhajt bocsáthassam az 
Egek Urához!

„Szegény fejem, hová hajtnálak,
Ha a vallás ölére nem 1 
Ha Tégedet nem óhajtnálak,
Kit óhajtnók mást, Istenem 1 
Te szánod a sebhedt szívet,
Boldog az, ki Hozzád s ie t!“

Igen, siessünk Ő hozzá imádkozó 
lélekkel, s a templom küszöbtől az 
oltárig és szószékig jutva, e rövid, 
áldástfakasztó, fényes úton lerak
hatjuk vállainkról a súlyos terhet, 
megtisztulhat lelkünk minden földi

salaktól, s újjá születhetünk a val
lás erejével. Az emberi lélek azon
ban gyarló, egymagában hamarosan 
legyőzi a világ, ezért az anyaszent- 
egyház, a mi édes anyánk gondos
kodott arról, hogy intézmények, 
társadalmi szövetkezések állíttas
sanak fel, amelyek magukhoz ölel
jék az egyház felé hajló lelkeket, 
azokat, akik gyermeki bizalommal 
közelednek hozzá, hogy beálljanak 
a hit katonái közé.

Ilyen egyháztársadalmi egyesü
lés a mi L u lh erszövetségü n k  is, a- 
mely „szövetségbe egyesíti a férfi
akat és nőket, dolgozik az egyház 
külső és belső építésén, erősíti az 
egyházi öntudatot, élővé teszi az 
egyházszeretetet. Támogatja és 
munkaképessé teszi az egyházke
rület intézményeit. Azt akarja, hogy 
nemcsak az egyház elhívott tiszt
viselői munkálkodjanak az egyház 
jövendőjéért, hanem az egyház 
minden tagja tegye meg köteles
ségét“, hogy így a közért dolgozva 
megerősítse a saját lelkét i s !

Igen, kötelességünk belépni a 
Dunántúli-Lutherszövetségbe, ma
gunkévá kell tennünk törekvéseit, 
lelkesedéssel részt kell vennünk 
mozgalmaiban. De jól vigyázzunk! 
Vessünk számot magunkkal, vizs
gáljuk meg önmagunkat, váljon 
elég mély-e a hitünk ahoz, hogy 
a mi Dunántúli Lutherszövetségünk- 
nek magasan lengő zászlaja alatt 
a szövetség katonái közé állva, 
rendületlenül kitudjunk tartani ak
kor is, ha egyházunk hajóját, vagy 
saját életünk törékeny csónakját 
scyllák és charybdisek közt szél
vész hányná.

Mikor valamely zászló alá ál
lunk, hogy arra felesküdjünk, tisz
tán kell látnunk magunk előtt azo
kat a vezéreszméket, amelyeknek

a szolgálatába szegődünk. A mi 
zászlónkra Isten, haza, család; a 
krisztusi hármas ideál van írva. 
Az első ideál Isten, minden jó kút
feje. Az Ő nevében kezdi meg a 
gagyogó kis gyermek boldog, gond
talan napjait . . ., s Ő aztán végig 
kísér a sírig, s tőlünk nem távozik, 
ha mi Őt el nem hagyjuk . . .

Eredetileg mindenkiben él ön- 
tudatlanul az istenhit, mely a gyer
meknek és az együgyünek ösztön- 
szerűen tulajdona. A gondolkodó
nak az istenhitet ki kell magában 
képezni, öntudatossá kell tenni. — 
De sokakban egy retrográd fejlő
dés megy végbe. Sokaknál a fel- 
világodottsággal, a művelődéssel, a 
tudományoskodással együtt jár az 
istenhit halványodása . . . Emberi 
szemmel, emberi logikával nézve 
és mérve a világot, a materializ
mus sivár mezejére tévedünk, ha 
pusztán a 6 érzékünk nyújtotta 
benyomásokat és érzéseket fogad
juk el valóknak és nem iparkodunk 
a dolgok legmélyére hatolni egy
7. érzékünk útján. Ez a 7. érzé
künk az istenhit érzéke, amelyet 
csak úgy kell fejlesztenünk, mint 
a többi élettani érzékszervünket, 
amelyek mindezen 7. érzékünk 
szolgálatára vannak rendelve. Ez 
a 7. érzék is látószerv; székhelye 
az agy: a lélek műhelye. Meglát
juk vele a jóságos Istent, az örök 
törvényhozót, aki a fizikai és ethi- 
kai világrend törvényeit alkotta. 
Boldog, aki meglátja az Istent és 
megismeri az ő törvényeit, —• s 
életét, földi pályafutását azokhoz 
méri!

Az atheisták, akik a materializ
mus béklyóiban sínylődnek, olya
nok mint a vakok: hiányzik a 7. 
érzékszervük, nincs vallásuk. Az 
istenhit híjján csak tapogatva jár-

Nem tehetségen, akaraton múlik a Harangszó támogatása.
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nak-kelnek e földi vándorúton, s 
a legszánandóbbak akkor, amikor 
a pálya végén reménytelenül fel- 
jajdulnak: „Óh, csak legalább hinni 
tudnék!“

Pedig a hit megszerzése nem is 
oly nehéz, csak nem szabad ön
magunkat odaállítanunk, mint a 
gondolkodásnak, a tudásnak, az 
öntudatnak az egyedüli represen- 
tánsait a nagy természetben.

Minő botorság és mérhetetlen 
önhittség, önbálványozás, — vagy 
tán inkább megfontolatlanság és 
meggondolatlanság kell ahhoz, hogy 
valaki egyedül az embert tegye 
meg lelkes lénnyé s azt a hitet 
táplálja magában, hogy ő érte van 
minden: a föld, a tűz, a víz, a le
vegő, a nap s a csillagos ég; — 
s a nagy természet magától formá
lódik ki oly színessé, oly változa
tossá; s nem isteni, hanem úgy
nevezett természeti törvények ural
ma alatt áll a világ, — mert hát 
nincs Isten, hanem vannak termé
szeti erők, amelyeket a mindenható 
ember elméjének uralma alá hajtva 
a saját hasznára aknázni ki azért, 
hogy dédelgetett érzékei jól lak
hassanak.

E z  a materialisták életcélja.
Mennyivel felemelőbb, fensége

sebb a keresztyén életcél! — Az 
igaz keresztyén csudás 7. érzékével 
messze ellát: túl a csillagokon, be 
a föld közepéig, — átüti istenhite 
röntgen sugaraival az éjszaka sö
tétjét, s mindenütt, mindenben ott 
látja az ő teremtő Istenének jósá
gos kezét, — gyermeki bizalommal 
nyúl utána, s Ő vezeti akadályo
kon, örvényeken keresztül az üdvö
zülésre, be a halhatatlanságba.

A nagy, az örök öntudat Ő . . . 
s az én parányi lelkem és múló 
öntudatom a világot mozgató ele
ven erőket átfogó szent lelkének 
scak egy bágyadt, sápadt szikrája. 

„A véges ész Őt fel nem éri,
Az angyalok mellette kicsinyek ; 
Nagyságát a bölcs meg nem méri, 
Létének mély titkát nem érti meg.
Ne kísértsd meg kiábrázolni Őt,
Ki mindenekben minden, a dicsőt.
Óh Isten, akit én dicsérek,
Ment vagy a testnek súlyos terhétől; 
Tenéked köszönöm, hogy élek,
De te nem vetted léted senkitől.
Uram, előtted minden tudva van, 
Hatalmad, jóságod határtalan.“

(Dtúli énekeskv 20.)

O adta nekünk a drága hazát; 
s mi evangélikusok jó hazafiak 
vagyunk, mert szeretett egyházun
kat szolgálva is a haza üdvéért 
dolgozunk és küzdünk.

O rendelte a házasságot, hogy 
általa biztosítsuk a tiszta keresztyén 
élet folytonosságát. íme, előttünk 
a harmadik ideál: a család, ahol 
a szent vérségi kötelékek s a lel
kek tiszta harmóniája kapcsolja 
össze az egyes tagokat egy dicső 
cél érdekében: szolgálni rendület
lenül Istent, egyházat, hazát.

Ez a mi lutherszövetségi pro- 
grammunk. Ez legyen a mi élet- 
programmunk.

A mi nagy Lutherünk is e három 
ideál szolgálatába állította fényes 
tehetségét, nagy tudását, hatalmas 
energiáját. Szövetségünk az ő dicső 
nevét viseli. Mi is legyünk az ő 
hűséges követői! Ajánljuk fel a 
Lutherszövetségnek az Isten, egy
ház és haza szolgálatában állított 
istenadta tehetségünket, legjobb 
tudásunkat és energiánkat. Mind
ezek csak hangzatos jelszavak ma
radnának, ha azokat nem követné 
nyomon a tett.

Isten adjon ehez megértő lelke
ket, meleg szíveket s elegendő szel
lemi és testi energiát mindnyájunk
nak, hogy lehessen Istennek dicső
ség, egyházunknak virágos jövendő, 
drága magyar hazánknak feltáma
dás I Ámen!

Egyházkerületi közgyűlések.
D u n á n tú li egyházkerület.

Pápán, Enyingi Török Bálint 
városában, Gyurátz Ferenc gyüle
kezetében, ahol az evangélikusok
nak már 1531-ben iskolájuk volt, 
tartotta ezévi rendkívül népes köz
gyűlését Kapi Béla püspök és dr. 
Mesterházy Ernő egyházkerületi 
felügyelő elnöklete alatt a dunán
túli evangélikus egyházkerület folyó 
évi október 1-én. A közgyűlésnek 
ezúttal két rendkívül jellegzetes 
momentum adta meg figyelemre
méltó karakterét. Az egyik az el
hunyt kiváló főpásztorról, Gyurátz 
Ferenc volt püspökről való kegye- 
letes megemlékezés, a másik a 
püspöki székben méltó utód, a 
dunántúli egyházkerület szeretve 
tisztelt főpásztora, Kapi Béla püspök 
mellett megnyilatkozott határtalan 
szeretetnek, személyéhez való ra
gaszkodásnak lelkes, valóban meg
ható ünnepi bizonyságtétele.

Az egyházkerületi közgyűlés is
tentisztelettel vette kezdetét. „Jövel 
Szentlélek. . . “ elhangzása után 
Németh Károly esperes, egyház
kerületi aljegyző imádkozott, majd

szentigét olvasott fel. Ezután az 
elnökség megnyitván az ülést dr. 
Mesterházy Ernő egyházkerületi 
felügyelő mondotta el evangéliomi 
lélekkel telített, a jövendő perspek
tíváját élesen meglátó, megnyitó 
beszédét. Az egyházkerületi fel
ügyelő első szava a kegyel etes 
megemlékezésé volt. Gyönyörű sza
vakban áldozott néhai Gyurátz 
Ferenc püspök emlékének. Majd 
szólott és elismerését fejezte ki a 
hívek áldozatkészségének; szólott 
egyházunknak az államhoz való 
viszonyáról, a felekezetek egymás
hoz való viszonyában felmerült 
aggasztó tünetekről, az egyházi 
fegyelemről... Egyházépítő munka 
van, úgymond, de m ég  n a g yo b b  
m u n kásságo t kell k ifejtenünk. Rá
mutatott az ifjúság nevelésének 
fontosságára, az édesanyák mun
kájára, az intézetek céltudatos mun
kájának szükségességére, a belmisz- 
szió nagy fontosságára, a kőszegi 
leánynevelő intézet szép fejlődésére, 
25 éves jubileumára, a  sa jtó  je le n tő 
ségére. Foglalkozott az egyházkerü
letek arányos beosztásának tervével, 
mely kérdéssel kapcsolatban a leg
határozottabban a terv ellen foglalt 
állást. Kegyeletes szavakkal emlé
kezett meg Bélák Lajos egyház- 
megyei felügyelő elhunytáról is.

Az egyházkerületi felügyelő be
szédét sokszor szakította meg lelkes 
éljenzés és taps s Kapi Béla püspök 
indítványára a beszédet egész ter
jedelmében jegyzőkönyvben meg
örökíteni határozták el.

Ezután a püspöki jelentés első 
pontjánál Pálmai Lajos főjegyző, 
tiszteletbeli esperes, győri lelkész 
tartotta meg néhai Gyurátz Ferenc 
püspök felett emlékbeszédét, aki 
az embert mutatta be hallgató
ságának, a Krisztus arcát mintázó 
életet Gyurátz Ferencben. Egy 
lélekből fakadó beszéd a maga köz
vetlenségével, melegségével, egy
szerűségével és mégis fenségével 
aligha gyakorolt még valaha akkora 
hatást és váltott ki az emberekből 
valóban kegyeletes megemlékezést, 
mint Pálmai Lajos ezen beszéde. . .  
Az egyszerű, néma, fekete koporsó, 
mely néhány hónappal ezelőtt ma
gába zárta Gyurátz Ferenc tetemét, 
— kezdte Pálmai Lajos — a 
legszebben prédikáló koporsó. Az 
ő virágtalan koporsója egy gyü
mölcsökben gazdag életről beszél 
nekünk. Gyurátz Ferenc élete, úgy
mond Pálmai — csupa ellentétekből 
szövődött össze. Lelke fehér volt,



mint az akác virága és erős, mint 
a büki szilfák szülőháza körül . . . 
Lelkének gyermekded vonását azért 
tartotta meg, mert mindig, vagy 
testben, vagy lélekben visszaszállott 
szülőföldjének áldott emlékei közé. 
Szegény koldus diák volt, felküzd- 
vén magát, újból csak a koldus 
pályát, az evangélikus lelkészi pá
lyát választotta... Foltot nem ejtett 
Luther-kabátján, de nem is rakta 
fel a kitüntetéseket. . . Hatalmas 
szónok, kiváló író, nagy tudós volt, 
akinek ott lett volna a helye a 
katedrán és ehelyett ő beült a nép
iskolában a gyermekek közé. Élete 
útolsó napjában is beteget gyón
tatott. Egyedüli kívánsága az volt, 
hogy a szószéken haljon meg: „ott 
essem el én a harc mezején“. — 
Földi kincsekben szegény volt, de 
mindazonáltal a jótevésben nem 
ismert határt . . . Nagy volt az 
akaratereje, erről tanúskodik a 
kőszegi leányiskola alapításának 
története, amikor úgy látszott, hogy 
tervét elgáncsolják, körülnézett az 
ő csudálatos szemével, majd a lel
készi kar felé tekintve így szólott: 
„Hát ti is el akartok hagyni en
gem ?“ . . .  A nőről írt könyvében 
szeretett felesége emlékének áldoz, 
akit mindig „édes szívemének szó
lított. Gyermekkel nem áldotta meg 
Isten családi életét, mégis nagy 
azoknak a gyermekeknek a száma, 
akiknek gondját, mint édes szülő 
magára felvette . . . Egy gyönyörű 
szép látással fejezte be Pálmai Lajos 
a beszédét: Az örökkévalóságban, 
úgymond, ünnepi vacsorához ké
szülnek. A maga szerénységével a 
lakomára megérkezett vendégek 
között leghátul ott áll Gyurátz Fe
renc. Azonban a házigazda észre
veszi őt, a sokaságon keresztül 
feléje tart, majd ezt mondja neki: 
„feljebb barátom“ és odaviszi az 
első helyre. ..

Pálmai Lajos tiszteletbeli espe
resnek Gyurátz Ferenc püspökről 
való gyönyörű megemlékezését, 
melynek itt csak főbb gondolatait 
adjuk vissza, az egyhker. egész terje
delmében kinyomtatni elhatározta.

Ezután Kapi püspök meleg test
véri érzülettel, sok-sok szeretettel 
dr. Antal Géza ref. püspököt üdvö
zölte, aki hasonlóképen meleghangú 
válaszában az összes magyarországi 
felekezeteknek, de különösen az 
evangélikus és református egyhá
zaknak összetartozását hangoztatta.

Károlyi Endre az egyházkerületi 
gyámintézet elnöke szóvátette, hogy
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az egyházkerület püspökét hírlapi 
támadás érte, mintha a püspök a 
keresztyén felekezetek közti békét 
meg akarná bontani; vagy ha nem 
akarná is, bizonyos tettei alkalma
sak arra, hogy megbontsa. Károlyi 
Endre javaslatot terjeszt a közgyűlés 
elé, amely biztosítja a püspököt az 
egyházkerület teljes bizalmáról. A 
javaslat hangoztatja, hogy a püspök
nek egész egyénisége, közéleti sze
replése és tettei a felekezeti békét 
hirdetik. Kapi püspök nehéz idők
ben volt szószólója és sürgetője a 
római katolikus egyházzal való 
szoros együttműködésnek, az egy
házkerület nem engedheti tehát 
meg, hogy a püspököt a békebontás 
méltatlan vádjával illessék. Az egy
házkerületi közgyűlés a javaslatot 
tüntető lelkesedéssel fogadta el és 
ismételt fölállással, tapsviharral és 
szűnni nem akaró éljenzéssel tett 
bizonyságot Kapi Béla püspökhöz 
való ragaszkodásáról és arról, hogy 
a támadás nem jogos.

Az idők folyamán egyházkerületi 
közgyűléseinken nem egy alkalom
mal szem- és ftiltanui voltunk a 
szeretet, a tisztelet és a ragaszkodás 
általános megnyilatkozásának, de 
nem emlékezünk reá, hogy ez a 
szeretet, ez a tisztelet, ez a ragasz
kodás, a nagyrabecsülés, az együtt
érzés valaha is oly elemi erővel 
nyilatkozott volna meg a közgyűlés 
tagjaiban, mint ezt Pápán tapasz
taltuk, mint ezt Pápán láttuk és 
hallottuk Kapi püspök és nagyra- 
becsült személyével szemben. Az a 
szűnni nem akaró lelkes éljenzés 
és tapsvihar arról tesz tanúságot, 
hogy mint a jó gyermek az édes 
szülőhöz, a levél az ághoz, úgy 
ragaszkodik ennek a kerületnek 
kicsinye és nagyja, szegénye és 
gazdagja a kerület szeretve tisztelt 
főpásztorához, Kapi Béla püspök
höz. Ami neki fáj, az mindnyájunk
nak fáj, az ő öröme a mi örömünk 
s az ő lelki fájdalma a mi lelki 
fájdalmunk.

Az egyházkerületi gyűlés a to
vábbiak folyamán határozatot ho
zott a lelkészi fizetés teljes valori
zációja érdekében; megsürgette a 
családi pótléknak felemelését; til
takozott a kongruának önkéntes 
átértékelése ellen, a győri és vesz
prémi egyházmegyéknek esetleges 
elcsatolása ellen. Elhatározta a köz
gyűlés, hogy a kőszegi leánygimná
ziumot „Gyurátz Ferenc leányne- 
velőintézet“-nek nevezi el. Gyurátz 
Ferenc sírja felett emlékoszlopot
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állít, arcképét megfesteti és nevére 
ösztöndíjalapítványt létesít.

A különböző bizottságok jelen
téseinek meghallgatása során a 
főiskolai nagybizottság előadójának 
dr. Ruhmann Jenő előterjesztéséből 
örömmel vette tudomásul az egy
házkerületi közgyűlés, hogy a fő
iskolai nagybizottság Hollós János 
lyceumi igazgatót és Hamar Gyula 
tanítóképzőintézeti igazgatót a ne
vezett soproni intézetekhez élet
hossziglan igazgatókul választotta. 
A soproni tanítóképzőhöz a nyuga- 
lombavonult Kárpáti Sándor he
lyébe Bognár Károlyt választották 
meg zenetanárnak, majd ugyancsak 
a tanítóképzőhöz választották meg 
tanárnak Rozsonday Károly peda
gógiai szaktanárt.

A közgyűlés Kapi püspök imá
jával déli 1 órakor ért véget.

Lelkészegyleti közgyűlés.
A lelkészegyleti közgyűlés, mely 

a közgyűlést megelőző napon, 
szeptember 30-án ülésezett, Ta
kács Elek veszprémi egyházmegyei 
esperes imájával és irásmagyará- 
zatával vette kezdetét, mely után 
Németh Károly alelnök, a győri 
egyházmegye esperese Gyurátz 
Ferenc emlékének áldozván, min
denre kiterjedő elnöki jelentésben 
számolt be az egyházmegyei lel
készegyletek egy évi működéséről. 
A közgyűlés az elnöki jelentés 
kapcsán felkérte Payr Sándor egyet, 
tanárt Gyurátz Ferenc életrajzának 
megírására; konfirmandusok ré
szére egy könyvecskének a meg
írására Mesterházy László pápai 
lelkészt; a reverzális veszedelmét 
és a szektás mozgalmat ismertető 
irat megírására Fábián Imre sár- 
szentlőrinci lelkészt; a presbiterek 
hivatásáról tájékoztató irat meg
írására Takács Elek esperest. Több 
időszerű kérdés letárgyalása után 
a pénztárosi jelentést Horváth Oli
vér nagykanizsai lelkész terjesztette 
elő. Egyház és kúltúra címen Kiss 
István kőszegi leánygimn. tanár 
értekezett; Lelkészválasztási sza
bályrendelet címen Mikulás Kálmán 
szilsárkány! lelkész tartott felolva
sást; Bibliaolvasó köröket Fábián 
Imre, a közegyházra nézve annyira 
fontos kérdésnek egy Theologus- 
Otthon felépítését dr. Deák János 
egyet, tanár ismertette. Az idő 
előrehaladtával több érdemes mun
ka fölolvasására nem került sor. 
A közgyűlés alelnöknek újból Né
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meth Károly lébényi esperest vá
lasztotta meg.

A Dunántúli Lutlier- 
Szövetség

közgyűlését Kapi Béla püspök és 
dr. Ittzés Zsigmond orvos, világi 
elnök együttes elnöklésével szept. 
30-án déli órákban a gyülekezet 
nagy tanácstermében tartotta.

Hogy a Szövetség mily értékes 
munkaerőknek az egyház munká
jában való értékesülését, közre- 
munkálását igyekszik előkészíteni 
és biztosítani: azt mindjárt meg
láttatta a gyűlés résztvevőivel Ittzés 
Zsigmond elnöki megnyitója. Mél
tán mondta Kapi Béla püspök, 
egyházi elnök: „boldogok lehetünk, 
hogy olyan világi kézre bíztuk a 
Szövetség vezetését, amely a Szent
írást életkincsnek tekinti, az örök
kévaló világosságot gyújtja szövét- 
nekül az életutjára s ennél a vilá
gosságnál keresi és nézi hivatását, 
kötelességét, boldogságát“.

Németh Gyula, a Szövetség fő
titkára, a Szövetség csendes, fel
tűnés nélküli, de tervszerű mun
kájáról (belmisszió, sajtó, vallásos 
esték, világnézeti előadások, ifjúság 
evangelizációja, egyházi ének és 
zene stb.) számolt be.

Csak részeket ragadhatunk ki 
a jelentésből. — Látható meglepe
tést és örömöt okozott az, amit a 
Diákszövetségek munkájáról jelen
tett. 18 szövetségben, Dunántúl 13 
városában, 1540 középiskolai evang. 
diák tanulmányozza a Bibliát össze
jövetelein, munkagyűlésein, hittan
óráin és ifjúsági istentiszteletein; 
112 önálló dolgozatban foglalkozott 
az egyház és keresztyénség életé
nek komoly kérdéseivel; kétszer 
járult testületileg az Úr szent asz
talához (a konfirmáltak majdnem 
teljes számban!). 256 szavalat, 65 
ének- és zeneelőadás mélyítette 
vallásos lelkületét. A szövetségek 
összes bevétele 35 millió, kiadása 
22'5 millió korona volt; különféle 
jótékony célokra (Gyámintézet, 
„Erő“ ifjúsági lap, ev. sajtó stb.) 
több mint 6 milliót adtak a Szö
vetségek.

Ugyancsak nagy örömöt keltett 
az a bejelentése, hogy a Szövetség 
művészeti szakosztályának elnöke, 
Payr Sándor egyetemi tanár meg
írta a Magyar prot. hymnologiát s 
a szövetség azt, mihelyt a szerző 
a még szükséges kiegészítésekkel 
elkészül, kiadja.

Kovács Zsigmond pénztáros a 
Szövetség anyagi helyzetéről, Czi- 
pott Géza a Harangszóról terjesztett 
elő biztató, örvendetes jelentést. — 
A Szövetség mindhárom hűséges 
munkásának, akik időt, erőt, lelket 
odaadóan áldoztak ezidén is a 
Szövetségnek és Egyháznak, hálás 
elismerését és köszönetét nyilvá
nította.

Egyházkerületi gyám
intézeti közgyűlés.

Az egyházkerületi gyámintézet 
Károlyi Endre világi és Scholtz 
Ödön esperes egyházi elnök kettős 
elnöklete alatt a II. számú tante
remben tartott közgyűlést. „Isten 
felséges adománya“ eléneklése és 
az egyházi elnök imája után dr. 
Károlyi Endre a gyámintézet nagy 
veszteségét aposztrofálta megkapó 
szavakban, mely a gyámintézetet 
is érte Gyurátz Ferenc elhunytéval, 
ki úgy a dunántúli egyházkerület
nek, mint az egyet, gyámintézetnek 
hosszabb időn át elnöke volt, akinek 
egész élete szakadatlanul a gyám
intézet szolgálatában állott.

Miután előbb még a pápai ev. 
jótékony egyletek nevében Fad- 
gyas Aladár vallástanár megható 
szavak kíséretében 1 millió kor.-s 
adományt bocsátott a gyámintézet 
szabad rendelkezésére, Scholtz Ödön 
egyházi elnök terjesztette elő évi 
jelentését, aki egy nagy lelki átélés 
hatása alatt adta elő mondanivalóját. 
Szept. 20-án — úgymond többek 
között — Giessen városában részt- 
vettem a németországi Gusztáv 
Adolf Egylet közgyűlésén, mely 
alkalmat ott, az evangéliumi nép 
tízezrei felhasználtak arra, hogy 
nyilvánosan bizonyságot tegyenek 
az evangéliumhoz, az evangéliumi 
egyházhoz való hű ragaszkodásuk
ról. Leírhatatlan volt az az elragadó 
és felemelő látvány, midőn a Hes- 
seni Fülöp országának több mint 
120 városából és községéből össze- 
sereglett körülbelül 20 ezer ember, 
fiatal és öreg, férfi és nő az állo
mástól példás rendben megindult, 
hogy a harsonás zenekar hangjai 
mellett végigvonuljon a városnak 
gazdagon fellobogózott uccáin, ame
lyekben két oldalt sorfalat állt egy 
még nagyobb tömeg és odaért a 
városnak legemelkedettebb helyén 
épült népcsarnokához, amelyben a 
megnyitó ünnepélyt tartottak. . .  
Sohasem fogom elfelejteni, amint 
kedden, szept. 22-én délben a tő
ünnepi istentisztelet befejeztével a
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danzigi szuperintendens szíveket 
indító, lelkiismeretet ébresztő és 
égbeemelő prédikációja után a vá
rosi főtemplomban ezrek ajkáról 
felcsendült az orgona teljes erejű 
kísérete, több mint 100 harsona 
búgása és a város összes harang
jainak zúgása mellett Luther harci 
éneke „Erős vár a mi Istenünk“ 
mind a négy versszaka. ..

A közgyűlésen jelenlevő nagy
számú tagok rendkívül nagy érdek
lődéssel hallgatták végig Scholtz 
Ödön elnöki jelentését, ki jelenté
sében azután örömmel állapítja 
meg, hogy a céltudatos egyházi és 
gyámintézeti munka nálunk is hála 
Istennek ébredőben v an ; szeretettel 
kéri fel a jelenlevőket a jövőre 
nézve, a még lelkesebb és eredmé
nyesebb egyházmentő gyámintézeti 
munkára, mert, úgymond, ha nem 
tudunk mi is kivétel nélkül és min
denütt oly céltudatos és következe
tes egyházi és gyámintézeti mun
kára ébredni és törekedni, mint 
aminőt a némethoni evangélikus 
egyházban látunk és tisztelünk, 
akkor sohasem fogja evangélikus 
egyházunk méltóképen kifejthetni 
azt a vallási és kulturális erőt, 
amelyet az isteni gondviselés ben
nünk és általunk Magyarhazánkban 
épen ránk bízott.

Czipott Géza gyámintézeti pénz
táros jelentése szerint a Dunántúlod 
a folyó évben összesen 64 millió 
73 ezer K-t áldoztak a hívek gyám
intézeti célokra. Legbuzgóbban ez 
évben a vasmegyei gyülekezetek 
áldoztak. A közgyűlés a gyáminté
zet idei jövedelméből Szekszárdnak 
a nagy szeretetadományt, Kapos
várnak a kis szeretetadományt jut
tatja. Kétmilliós segélyben része
sültek Alsódörgicse, Szentgolthárd, 
Zalaegerszeg, egymilliós segélyben 
Barcs, Győrság, Kőszeg, Sopron- 
bánfalva, Veszprém, félmilliós se
gélyt: Győrszemere, Rácalmás, Ta- 
polcafő, Tés, Csőt, Nagyvázsony, 
Fehérvárcsurgó, Lenti kaptak. A 
többi kérvényezőt részint az egyete
mes gyámintézet, részint a Gusztáv 
Adolf Egylet figyelmébe ajánlotta 
a közgyűlés.

Dr. Tirtsch Gergely gyámintézeti 
ellenőr jelentésének meghallgatása 
és tudomásulvétele után az elnök 
imájával nyert befejezést a köz
gyűlés.

Vallásos estély.
Este a templomban a gyáminté

zet és a Dunántúli Luther-Szövetség
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égisze alatt vallásos estély volt. 
Gyülekezeti közének után Mester- 
házy László pápai lelkész imádko
zott. A gyámintézet részéről Czipott 
Géza, a vasi-közép egyházmegye 
gyámintézeti elnöke hirdette Isten 
igéjét Máté 5.7. alapján; a Luther- 
Szövetség részéről pedig, minthogy 
Molitorisz János ostffyasszonyfai 
lelkész, a felkért előadó váratlanul 
inegbetegedelt, dr. Ittzés Zsigmond 
világi elnök tartott rendkívül le
bilincselő előadást, melyet lapunk 
vezető helyén közlünk. Az est mű
vészi kerete ezúttal is méltó volt 
a pápai gyülekezet hírnevéhez, akár 
a férfi négyest, akár a zeneszámot, 
akár pedig Szutter Dániel vezeté
sével előadott karéneket vesszük. 
Nagy hatást ért el szavalatával 
Boda József papnövendék. A val
lásos estély Kapi Béla püspök 
szárnyaló imájával és a Hymnusszal 
ért befejezést. Az est a gyámintézet 
és a Luther-Szövetség céljaira 2 
millió 20.050 K-t eredményezett.
— Az estély után a Hungáriában 
ismerkedőestély volt, amelyen mint
egy 150-en vettek részt. Az első 
fel köszöntőt a kormányzóra Kapi 
Béla püspök mondotta. Felköszön
tőt mondottak inég dr. Tenzlinger 
József polgármester, Mesterházy 
László pápai lelkész és Mihályi 
Sándor a veszprémi egyházmegye 
felügyelője.

Az ev. egyházkerületi 
népiskolai bizottság

szept. 30-án d. u. 4 órakor tartotta 
ülését. Hanzmann Károly soproni 
lelkész, a bizottság elnöke az ülést 
megnyitva meleg szeretettel kö
szöntötte a bizottság összes tagjait, 
nevezetesen az év folyamán a ta
nítói karból igazgatókká kinevezet
teket, az új tagokat, első sorban és 
különösképen azonban a bizottság 
új világi elnökét, Koltai Vidos Dá
nielt. Az egyhker. népiskolai bizott
ság világi elnöki székében egyhá
zunk sok jelese fejtette ki áldásos' 
ténykedéseit, a szenfmártoni Radók, 
Berzsenyiek, Ostffyak dicső, egy- 
házias vezéri gárdájába lép immár
— úgymond — a velük rokoni 
kötelékekkel is egybekapcsolt új 
vezér, akitől úgy családi, mint egyéni 
mivoltánál fogva sokat vár 'és büsz
kén tekint reá egyházkerületünk 
iskolaügye.

Koltai Vidos Dániel az új bizott
sági világi elnök meghatott szívvel 
mondott hálás köszönetét az üdvöz
lésért. „Dicső őseim nyomdokain

kívánok működni e fontos állásban, 
amelyre az egyházkerület bizalma 
elhívott s amely előttem mindig 
szimpatikus volt. Különös fontos
ságúnak tartottam mindig az egy
házi élet szempontjából felekezeti 
népiskolaügyünk hathatós felkaro
lását. Mert csak a valláserkölcsi 
alapon álló iskola képes nevelni 
oly nemzedéket, amely majdan erős 
pillére leend evang. anyaszentegy- 
házunknak és megcsonkított sze
gény hazánknak. Hogyha pedig 
az angol elmondja: az én házam 
az én váram, — akkor evang. egy
házunk is törekedjék arra, hogy 
mindig büszkén vallhassa: az iskola 
az én váram. Védelmezzük, építsük 
ezt a várat, hogy semmi idegen 
hatalom be ne vehesse azt. Gon
doskodjunk a vár hős katonáinak, 
a mi derék tanítói gárdánk méltá
nyos igényeinek biztosításáról, ad
juk meg nekik a nyugodt megél
hetést“ . . .

A szép beszédet a bizottság du- 
kai Takách Ferenc csász. kir, ka
marás, biz. tag indítványára egész 
terjedelmében jegyzőkönyvébe vé
tette.

Az egyházi elnök erre beterjesz
tette nagy gonddal szerkesztett évi 
jelentését. Ennek főbb adatai: az 
elmúlt 1924/25. tanévben 6901 fiú 
és 6687 leány, összesen 13.588 
hattól 12 éves tanköteles gyermek 
járt az evangélikus népiskolákba 
és 8017 ismétlő iskolás, úgy hogy 
a 6—15 éves gyermekek száma 
összesen 21.605 volt. Ezeket 371 
okleveles tanító nevelte nagy sze
retettel és legtöbb helyen igen di
cséretes szép eredménnyel. Az is
kolák összes bevétele 11 milliárd 
és 32 millió korona volt. A kiadás 
viszont 10 milliárd és 913 millió 
koronára rúgott. (Ebből tanítófize
tésre ment 9 milliárd 42 millió; 
javításokra 511 millió; iskolafütésre 
és tisztogatásra 647 millió).

A nem evang. jellegű evang. 
iskolákba járó hitoktatást az elmúlt 
tanévben 193 tanintézetben 295 
csoportban, heti 367 órában 67 lel
kész, 2 theologus, 1 tanár, 14 tanító 
és 5 tanítónő végezte nagy buz
galommal és önzetlenséggel. Hit
oktatásban részesült 3385 evang. 
gyermek. A hitoktatók megtérítetten 
fuvarköltsége 26,874.000 K-t tesz ki.

Tárgyalta a népiskolai bizottság 
Grieszhaber Endre majosi igazgató 
beható ismertetése kapcsán a két 
új áll. népiskolai tantervet is, úgy

szintén több más iskolaügyi kérdést 
és felterjesztést, pl. a tankönyv
kérdést.

Tanítók közgyűlése.
A dunántúli egyházkerületi taní

tóegyesület Krug Lajos elnöklete 
alatt a városháza tanácstermében 
tanácskozott.

Krug Lajos mélyenszántó elnöki 
megnyitójában felölelte a tanítósá
got érintő összes kérdéseket, sérel
meket. Egyházi Élet és Állam címen 
Grieshaber Endre majosi ig. tanító 
értekezett, míg Graf Samu referá
tumában behatóbban az iskolával 
és a tanítósággal kapcsolatos idő
szerű kérdéseket tárgyalta.

Bányai egyházkerület.
A bányai egyházkerület folyó 

évi rendes közgyűlését dr. Raffay 
Sándor püspök és Zsigmondy Jenő 
egyházkerületi felügyelő elnöklete 
alatt szeptember 24-én Budapesten 
tartotta. A közgyűlést megelőző 
napon, szept. 23-án a bányakerületi 
Lelkész-egyesület tartotta közgyű
lését Kovács Andor orosházai es
peres elnöklete alatt. Ezen a köz
gyűlésen az egyházkerület elnök
sége is megjelent. Bódy Pál esperes 
a lelkészfizetések valorizálásáról 
tartott előadást, míg dr. Varsányi 
Mátyás budai lelkész az evangélikus 
öntudatról mondott mélyenszántó 
beszédet.

A szeptember 24-iki egyházkerü
leti közgyűlés ünnepi istentisztelettel 
vette kezdetét, amelyen Sárkány 
Béla egyházkerületi főjegyző, kecs
keméti lelkész végzett oltári szol
gálatot, Russ Zoltán egyházkerületi 
gyámintézeti jegyző, gádorosi lel
kész pedig gyámintézeti ünnepi 
beszédet mondott. A bányai egy
házkerület gyámintézetének ezidei 
bevétele 20 millió 826.148 K volt. 
A közgyűlést Zsigmondy Jenő fel
ügyelő megnyitóbeszéde vezette be, 
aki elnöki megnyitóbeszédében a 
belbéke szükségességére mutatott 
rá. Rámutatott az igaz siker titkára, 
hogy ne csak szóval, hanem cse
lekedettel is példát adjunk; mun
kánkat azért a szeretet és békesség 
szellemében végezzük.

Raffay püspök püspöki jelenté
sében örömmel állapítja meg, hogy 
a Krisztus szerinti változást óhajtó 
evang^liomi munka hála Istennek 
megindult. Az ébredések jelei mind
jobban kézzelfoghatóbbak. Ámbár 
messze vagyunk még mindig attól, 
hogy a beszélő egyházból dolgozó
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egyház legyünk. — Több időszerű 
kérdést ölelt fel még Raffay püspök 
évi jelentése, amiért a közgyűlés 
hálás köszönetét szavazott a fárad
hatatlan egyházfőnek.

A több pontból álló napirend 
letárgyalása után a közgyűlés a 
belmissziói bizottság elnökeit Győry 
Lóránt ny. minisztert és dr. Varsá
nyi Mátyás budai lelkészt megbízta, 
hogy „Evangéliom“ címmel egy 
lapot szerkesszenek, mely a szór
ványban lakó híveknek ingyen 
járna az evangéliomi öntudat erő
sítése céljából.

Itt említjük meg, hogy a kerületi 
közgyűlés előostélyén dr. Niebergall 
marburgi egyet, tanár a Deák-téri 
templomban beszédet tartott, mely
ben megrázóan adta elő a német- 
országi tapasztalatokat s hogy mint 
tér vissza ott lassan-lassan az ezer 
csapástól sújtott német intelligencia 
a Mammontól az Istenhez. Dr. Nie
bergall különösen hangoztatta a 
protestánsok összetartásának szük
ségét napjainkban.

A bányai egyházkerület Tanító- 
egyesülete az egyházkerületi köz
gyűlést megelőzően Békéscsabán 
tartotta Uhrin Károly elnöklete alatt 
folyó évi rendes közgyűlését szept.
16-án. A közgyűlésnek kiemelke
dőbb pontját Darida Károly titkár 
évi jelentése képezte, melyben 
felsorakoztatta azokat az okokat, 
amelyek az evangélikus tanító- 
egyesületek megalakulását szüksé
gessé tették. — Előadásokat tar
tottak Uhrin Károly „Mit várhat az 
evangélikus tanítóság a zsinattól“, 
Darida Károly pedig „A vallástaní
tás egységes módszere“ címen.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

A megbocsátás indítékai.
Okt. 12. Bűneink. Máté 1 8 .21— 35. Lut

her szerint az élet legfontosabb kérdése 
e z : Hogyan nyerhetem meg az Isten ke
gyelmét ? Ez ugyanis az egyetlen lehetséges 
megoldása a mi bűneinkből való szabadu
lásunknak. Luther e kegyelmet a Krisztus 
keresztfáján találta meg hitével. E hit azon
ban csak akkor élő hit, ha annak gyümöl
cse : megbocsátás az ellenünk vétkezőknek, 
így lesz döntő fontosságú az örök életre 
nézve, hogy békességünk van-e felebaráta
inkkal ? Minden megbotlásunk, elesésünk, 
gyarlóságunk, bűnünk arra kell, hogy figyel
meztessen minket: Béküljünk ki haragosa
inkkal, mert máskép Isten nem békül ki 
velünk 1

Okt. 13. A nap. Efezus 4.26. A meg- 
békülés fontosságára való tekintettel úgy 
rendezte be a jó Isten az életet, hogy az 
lépten nyomon figyelmeztessen minket a 
megbocsátás szükségességére. Erre int
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bűneinken kívül a lenyugvó nap is. Bibor- 
kárpitjára az van írva : Eliramlik az élet 1 
Békülj ki amíg lehet, mert ki tudja, mikor 
hanyatlik le a te életed, vagy haragosod 
életének napja. Ne tedd kockára apró per
patvarért örök üdvösségedet 1

Okt. 14. A „Miatyánk“. Máté 6 . 12. Ma 
általánosan szokás a Miatyánk imádkozása. 
Nem gondoljuk-e, hogy hálával tartozunk 
Istennek azért, hogy ezen imádsággal is 
megbocsátásra akar minket kényszeríteni 1 
Aki úgy imádkozza el a kérést, hogy ne
heztelést hordoz valaki ellen a szívében, 
az hazudik Istennek, hiszen azt mondja, 
hogy megbocsátott, pedig nem; másrészt 
pedig a legnagyobb átkot kéri magára, t. i., 
hogy ne bocsássa meg Isten az ő bűneit. 
Vizsgáljuk meg magunkat!

Okt. 15. Az úrvacsora. Máté 26.28. Az 
úrvacsorát is beállította Isten a megbocsá
tás indítékai közé. Ez a szeretet vacsorája, 
amelynél nincs gazdag és szegény, úr és 
szolga, öreg és fiatal, férfi és nő, hanem 
csak bűnös ember. Egy oltár köré térde
pelnek, egy kehelyböl isznak, egyforma ke
gyelmet kapnak. Aki megbontja a szeretetet, 
az nem talál szeretetre istennél, aki nem 
oszt, nem is kap kegyelmet, hanem ítéletet 
eszik és iszik magának.

Okt. 16. A gyilkosság bélyegének vesze
delme. Máté 5 . 21—22. Az emberek szeretik 
a perpatvart úgy feltüntetni, mint ami el
kerülhetetlen, közönséges, tehát egyáltalá
ban nem vesz el semmit az ember méltó
ságából. Jézus az ok nélkül való haragot ép 
oly megbélyegzőnek tartja, mint a gyilkos
ságot. Ok nélkül 1 Ki ne gondolná azt, hogy 
az ő haragjának van jogos oka! De néz
zük meg haragunkat Jézus szemével. Jézu3 
saját magának megbántása fölött sohasem 
érezte jogosnak a haragot.

Okt. 17. Adományaink. Máté 5 . 23—26. 
Az adomány értékét nem az összege ha
nem az adakozó lelke adja meg. Ha meg 
nem békéit lélek nyújtja, elutasítja azt az 
isten. Az adakozást nem lehet tehát gépi
esen cselekedni. Isten előtt kedves áldozat: 
Önmagunk legyőzése.

Okt. 18. Jézus utolsó akarata. János 
17.29—21. Jézus utolsó nagy főpapi imájá
ban forrón könyörög halála előtt a keresz
tyének egységéért. Úgy érzi, hogy a keresz
tyének egysége az ő isteni küldetésének 
hitelesítése. Isten meghallgatta imádságát. 
Mennyi mindennel akar minket megakadá
lyozni a harag szétválasztó munkájában s 
indítani a megbocsátás kiengesztelő egye
sítő munkájára. Még az ember végrendelete 
is kötelező, csak a Jézusét nem éreznék
a n n a k  ?  Tárócxy Zoltán.

Lelkészbeiktatás Csöngén.
Megható ünnepség keretében folyt le 

f. évi szeptember hó 13-án Magassy Sán
dornak, a Harangszó jelestollu belmunka- 
társának, a csöngei gyülekezet lelkészi 
hivatalába való ünnepélyes beiktatása. Az 
új lelkészt már az előző napon tekintélyes 
küldöttség fogadta az ostftyasszonyfai va
súti állomáson, ahol Horváth Károly meleg 
szavakban üdvözölte a gyülekezet lelki- 
pásztorát. A parochia bejárata előtt a gyü
lekezet apraja és nagyja kitörő lelkesedéssel 
üdvözölte új lelkészét. Molitorisz János 
ostffyasszonyfai ev. lelkész meleg köszön
téssel vezette be az új lelkészt hajlékába 
megkapóan utalva a felvirágozott diadal
kapu bibliai feliratára. Itt üdvözölte lelki
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vezetőjét az elemi iskolai tanulók szószó
lója : Seregély Lina és Horváth Jolán. Részt- 
vett a tűzoltóság helyi csoportja s az ün
neplő lelkek hatalmas tömege. A beiktatást 
Varga Gyula vönöcki esperes végezte, 
könnyekig ható beszédében azokat kötvén 
az új lelkész szivére, melyeket Pál apostol 
irt Timotheusnak I levele 12. és 16. versei
ben. A beiktatott lelkész Jer. 1 . 4—12. alap
ján mondotta el beköszöntő beszédét meg
emlékezvén mindenek előtt megboldogult 
elődjéről: Hutter Zsigmondról. László M. 
püspöki titkár, Molitorisz János ostffyasz- 
szonyfai, Balogh Ernő nagygeresdi, Puskás 
Jenő beledi lelkészek és Scherer József 
szombathelyi vallástanár áldották meg a 
beiktatott új lelkészt. A beiktatás ünnepé
nek befejeztével díszközgyűlés tartatott, 
melyen Molitorisz János lelkész az ostffy
asszonyfai gyülekezet meleg üdvözletével 
köszöntötte a beiktatottat. A számos áldás- 
kivánók közt különös melegséggel hatott 
Döbrönteyné üdvözlő áldáskívánsága, ki a 
gyülekezet asszonyai és leányai szeretetét 
és bizalmát kínálta fel új lelki vezérüknek.

Isten gazdag áldása pihenjen meg az 
új lelkészen, munkáján és gyülekezetén.

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar társadalmat a hatalmas kom
munista összeesküvés leleplezése foglal
koztatja. A hatalmas összeesküvésnek szálai 
szétvezetnek az egész csonka hazába, sőt 
messze külföldre is. A külföldi kommunis
ták követelésekkel lépnek fel, de a kormány 
nem válaszol rá. Sőt az a hír is járta, hogy 
a kommunistákat bántalmazás érte, de ezt 
a vádat a miniszterelnök erélyesen meg
cáfolta. — A régi forintot ajánlják új pénz
egységnek. A kormány még ez irányban 
nem döntött. — Szatmáry ezredes, a prze- 
mysli hős meghalt Ö vezette ki az utolsó 
rohamot.

Erdélyben Anghelescu 115 református, 
43 katholikus és igen sok más felekezetű 
iskolát záratott be. — Az erdélyi magyar 
diákok a pótérettségin is elbuktak.

A csehek védelmükbe óhajtják venni 
a magyar kommunistákat.

Az osztrák nemzetgyűlésen két szociá- 
lista képviselő támadta a Népszövetséget.

Észtország külügyminisztere, Pusta 
lemondott.

Az orosz külügyi népbiztos a lengye
lekkel Varsóban diplomáciai tárgyalásokat 
folytat.

Törökország meghívta a balkáni álla
mokat egy Konstantinápolyban tartandó 
konferenciára.

Olaszország nem akarja a kisántánt 
hatalmát garanciájával növelni.

Hindenburg kihallgatáson fogadja a 
vörös Csicserint. — Az utóbbi időben kom
munista tüntetések voltak Németországban.

Az angol király ellen irányuló bolsevista 
összeesküvést fedeztek fel.

Abd el Krim fővárosát, Aidjirt a spa
nyolok bevették. Abd el Krim palotája és 
a hivatalos épületek leégtek. — A törzsek 
egymásután adják meg magukat.

Gyüjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a „HÄRÄNGSZ0“ 

fenntartására.
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H A R A N Q S Z Ó .

Szenth. u. 18. vasárnapon.
Ev. Máté 22.34-46.

Milliószor elmondatott már s még min
dig nem lehet eléggé újból meg újból ismé
telnünk, hogy Krisztus vallása a szeretet 
vallása. Kettős a p a ra n c s : az Isten s az 
emberek iránti szeretet. Fontos mind 
kettő; földön és földöntúli boldogságunk 
nélkülözhetetlen feltétele mind a kettő. De 
az  Isten iránti szere te t felette áll az em
berek iránti szeretetnek, azért nevezi Jézus 
ezt az első és nagy parancsolat-ziu/i:.

Közöljük a Harangszó olvasóközön
ségével, hogy Budapest és vidéke 
szamára a Luther-Társaság könyv- 
kereskedésében (Budapest Vili., Szent- 
királyi ucca 51/a.) fiokkiadóhivatalt 
nyitottunk. A Luther-Társaság könyv- 
kereskedése lapunk számára felvesz 
előfizetést, hirdetést, reklamációt s 
ugyanott a lap példányai is kaphatók 
lesznek. Ezzel tetemesen megkönnyit- 
jük olvasóinknak a lappal való érint
kezést.

„Kitépett lapok“ című tárcánk foly
ta tá sá t legközelebbi számunkban hoz
zuk.

Kapi Béla dunántúli püspök a vasme- 
gyei Kúitúregylet elnökségéről lemondott.

| Dr. Zsilinszky Mihály f  | Evangélikus 
anyaszcntegytiazunKnak ismét nagy gyásza 
van. Meghalt 88 éves korában Zsilinszky 
Mihály ny. államtitkár, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia tagja, a Luther Társaság 
volt elnöke, a bányai egyházkerület volt 
kiváló felügyelője, jeles egyháztörténész és 
iró, ki életeben megbecsülhetetlen szolgá
latokat tett evangeiiomi anyaszentegy ha
zunknak. Nagy részvéttel temették el Buda
pesten. Legyen emléke áldott!

Theologiai konferencia Pécsett. A 
Pécsett szept. 21—23 napjaiban megtartott 
theologiai konferencián 44-en vettek részt 
a lelkész! karból. A konferencia minden 
nap istentisztelettel vette kezdetét. Ezeken 
a reggeli istentiszteleteken az Isten igéjét 
hirdettek: Kapi püspök, Schöll Lajos fő
esperes és Müller Róbert alesperes. Elő
adásokat tartottak: Egyház és társadalom 
cimen Kapi Béla püspök, Egyház és ke- 
resztyénseg címen dr. Pröhle Károly egye
temi tanár, Egyház és kultúra cimen Stráner 
Vilmos dékán, A magyar prot. Hymnológia 
címen pedig Payr Sándor egyet, tanár tartott 
előadást, dr. Stange K. németországi egye
temi tanár Az evangélikus keresztyén hitnek 
sajátosságáról beszélt.

László Miklós — püspöki titkár. Rend
kívül értékes szombathelyi hitoktatói mű
ködése után visszatért régi hivatalos kö
rébe László Miklós, akit Kapi Béla dunán
túli püspök a megüresedett egyházkerületi 
missziói lelkészt, püspöki titkári állásra 
hívott meg újból maga mellé, hogy — a 
püspök elismerő szavaival élve — gazdag 
tapasztalatait és lelkiismeretes kötelesség
tudását belevigye jól ismert munkakörébe. 
Mi a magunk részéről sok szeretettel üd
vözöljük régi hivatalos körében László 
Miklóst, s munkájára Istennek gazdag ál
dását, megsegítő kegyelmét kérjük.

Síremlék felavatás. Dr. Németh Ödön 
egyet, tanár, iskolafelügyelő kezdeménye

zésére a budapesti Deák-téri tanulóifjúság 
az elhunyt Pósch Károly és Szűsz Lajos 
igazgatóknak gyönyörű síremléket állított. 
A síremlék felavatása szeptember 30-án 
ment végbe kegyeletes ünnepség keretében. 
Az avató ünnepélyt a tanuló ifjúság gyász
éneke nyitotta meg Grósz János tanító 
vezetésével. Az avatást Kemény Lajos bu
dapestifasori igazgató-lelkész végezte, majd 
Pósch Károly síremléke előtt Kalma Pal, 
Szűsz Lajos síremléke előtt pedig Lahmann 
György igazgató-tanítók tartottak szívbe- 
markoló emlékbeszédet, méltatván a kiváló 
pedagógusok hűséges, evangélikus egyházi 
é3 hazafias szolgálatait.

Október 6. Az aradi tizenhárom gyászos 
kimúlásának évfordulóját ez évben is min
denfelé kegyeletes emlékünnepélyek rende
zésével, gyászistentiszteletek tartásával ülte 
meg evangélikus anyaszentegyházunk.

Lelkészbeiktatás. Szept. 27-én iktatta 
be dr. Szlávik Mátyás alkalmi oltári imája 
után impozáns ünnepség keretei között 
Székesfehérvárott Balogh István fehérkomá
romi esperes Irányi Kamiil egyhangúlag 
meghívott és megválasztott lelkészt, volt 
budai vallástanárt Gáncs A. örökébe. Be
iktató beszédében az esperes az igazság, 
a hit és a szeretetet egységét; az új 
lelkész a hű lelkipásztor feladatainak és 
kötelességeinek mélységes igéit fejtegette. 
Irányi K. volt tudvalevőleg az a szenvedő 
testvérünk, akit az oláhok magyarságáért 
mint szatmári lelkészt letartóztattak s az 
ú. n. kolozsvári nagy Ö3szeesküvési pörböl 
kifolyólag 5 évi kényszermunkára elítéltek, 
amelyből 35 hónapot töltött ki Kolozsvárott 
a kazamatákban. A díszközgyűlésen a helyi 
gyülekezetek (a kath. is) lelkészeinek üd
vözletein kívül különösen megható volt 
Raics K a lelkes író altábornagy vezetése 
mellett a katonai egyházközség és Sándy 
egyházfelügyelő vezetése mellett a 10 tagból 
állott budai egyházközségi küldöttség meg
hatóan szép üdvözlete A beiktatás ünne
pélyein s a díszes banketten a dunáninneni 
egyházkerület lelkes felügyelője: dr. Kéler 
Zoltán (fiával) és a fehérkomáromi esperes- 
felügyelő: dr. Händel Béla és az esperes- 
törvszék bírája: dr. Krayzell Miklós táblai 
tanácselnök is megjelent. Az új lelkész 
iránti bizalom és ragaszkodás megható jelei 
a lelkésziktatás ünnepélyének összes foko
zatain megnyilvánultak. Az ünnepély párat
lanul szép sikere dr. Köhler J. egyházfel- 
ügyelő lelkes buzgóságának müve es ered
ménye. A szép kezdetnek legyen Istentől 
áldott szerencsés folytatása haza és egyház 
szolgálatában I

Tagválasztás. A Nagykőrösi Arany 
János Társaság Zilahi Lajos, Vályi Nagy 
Géza, Marjai Ödön ismert fővárosi írókat 
tagokul választotta. Vályi Nagy Géza írót 
és költőt a Harangszó olvasó közönsége 
izzón hazafias, szép költeményeiről igen 
jól ismeri. Rendes tagja „A Nemzet“ című 
szépirodalmi lapnak. Úgy forma, mint tar
talom tekintetében a ma élő legnagyobb 
magyar költők közé tartozik. A sok-sók 
kitüntetés mellett az újabb megtiszteltetésé
nek rendkívül örvendünk.

Kerta. Szántó Ignác földbirtokos el
hunyt jó szülei emlékére a kertai evang. 
gyülekezetnek egy 340 kgr. súlyú harangot 
adományozott..

Tállya. Az újonnan megválasztott lel
késznek, Zeman Zoltán ünnepélyes beikta
tása ünnepélyes keretek közt október 4-én 
ment végbe.

A hegyfalui evang. leányegyház egy
hangúlag megválasztott új tanítóját, Németh

Istvánt, szeptember 27-én iktatta be hiva
talába szép ünnepség keretében Rónai B. 
Gyula uraiújfalui lelkész. Ugyanakkor bú
csúzott el volt hiveitől Tóth István nyug. 
igazgató-tanító.

A gyülekezet nyugalomba vonuló és 
hivatalát elfoglaló tanítói tiszteletére társas 
vacsorát adott, melyen a más vallásuak is 
szép számbain voltak képviselve.

Kölese. A gyülekezet tornyát renovál- 
tatja 15 millió korona költséggel. A hábo
rúban elrekvirált orgonasipok helyébe úja
kat szerzett 6 millió korona költséggel.

Szentgotthárd. Gyülekezeti háza tető 
alá került. A felavatást november hóban 
tervezik. A felavatási ünnepélyen való meg
jelenését kilátásba helyezte Károlyi Endre 
egyházkerületi gyámintézeti elnök is. — 
Az épülő gyülekezeti ház céljaira legutóbb 
özv. Ernst Sámuelné elhunyt férje emlékére 
1 millió koronát adományozott.

Tanitóválasztás. A belecskai gyüleke
zet tanítójává egyhangúlag Hoffmann Ká
rolyt választotta meg Kaposszekcsőről.

Pinkafő. Az evang. nőegylet elhatározta, 
hogy a villanyvilágítást bevezeti a temp
lomba. E célra a pinkafői nőegyleti tagok 
körében eddig 3,300.000 K folyt be.

Hálás lélek. Dürr János majosi test
vérünk a pécsi klinikán nagybetegen feküdt. 
Baldauf Gusztáv pécsi lelkész lelkipásztori 
kötelességét végezvén, a nagybeteget több
ször meglátogatta a kórházban és lelkileg 
gondozta, amiért is Dürr János felgyógyu
lása után 100 ezer K-t adott át Baldauf 
Gusztáv lelkésznek, hogy ezen a pénzen 
evangéliomi szellemű iratokkal lássa el 
beteg hittestvéreinket.

Domonkosfa. Az 1924 évben keresz
telésben részesült 20 újszülött, meghaltak 
26. Házasságot kötött 12 pár. Megkonfir- 
máitatott 32 gyermek.

Királyfalva iskolájához új tornyot épít, 
melyhez az Amerikában élő királyfalvi evan
gélikusok 600 dollárral járütak.

Bikács tornyát renováltatja 30 millió K 
erejéig. A költséghez az Amerikában élő 
hívek nagyobb adományokkal járultak 
hozzá.

Medgyes Lélekemelő ünnepség kere
tében avatta fel a gyülekezetnek renovált 
orgonáját Grösching János lelkész.

A csöngei ifjúsági egyesület szeptem
ber 27-én szépen sikerült színdarabot adott 
elő. Előadták Polányi János Leányfurfang 
című hazafias színdarabját. Szereplők: 
Balogh Erzsiké, Bognár Róza, Döbröntey 
Vilma, Seregély Emma, Balogh Károly, 
Bognár Lajos, Kádár Gyula, Nagy Kálmán, 
Németh István, Németh János, Németh Jó
zsef és Tamaska Jenő. A tiszta jövedelem
ből 100 ezer koronát a Harangszó terjesz
tésére küldött el az egyesület.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Halálozás. Pulay Gábor nyug. ev. leik. 

és neje Szelte Éva úgy a maguk, mint az 
összes rokonság nevében mélységes fájda
lommal, de Isten akaratában való meg
nyugvással jelentik, hogy forrón szeretett, 
kedves leányuk: Pulay Vilma hosszas szen
vedés után életének 37-ik évében október 
hó 1-én d u. 2 órakor az Úrban csende
sen elhunyt.

„jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik 
megfáradtatok és megterheltettetek és én 
megnyugosztlak titeket." (Máté ev. 11. ts.)

Áldás emlékére I
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A pénztári elismervények kicserélése.
A pénzügyminiszter október 15-éig bezá
róan meghosszabbította a volt Osztrák- 
Magyar Bank által kibocsátott bankjegyek 
felülbélyegzése alkalmával államkölcsönként 
visszatartott összegekről kiállított Pénztári 
Elismervények kicserélésére, illetve bevál
tására megállapított határidőt.

8.3 millió aranykorona kiviteli több
letünk volt augusztusban. A Központi 
Statisztikai hivatal közlése szerint augusz
tusban összes behozatalunk 62.7, kivite.ünk 
pedig 71 millió aranykoronát tett, úgy hogy 
a mérleg 8.3 aranykorona kiviteli többietet 
mutat.

A kisiparosok tám ogatása. A belügy
miniszter rendeletben hívta fel a hatósá
gokat arra, hogy a közszállításoknál és a 
közmunkáknál a kisipart támogassák.

A perlekedés vége. Zsupán Eszter 
Csepregi özvegyasszony már hosszabb idő 
óta elkeseredett perben állott rokonaival.
A perköltségek már igen szép összeget 
teltek ki s mivel az asszony nem fizetett, 
végrehajtást akartak ellene vezetni. A per
lekedő asszony megijedt, hogy most min
denét elveszik tőle, — felakasztotta magát.

Ötven embert eltem etett egy alagút.
A Cherapekke és Ohio közti vasútvonal 
nyugati szakaszán egy alagút beomlott. A 
szerencsétlenség pillanatában ötven ember 
tartózkodott az alaguiban. Attól tartanak, 
hogy közülük sokan életüket vesztették.

A török nők nem hordanak többé 
fátyolt. Musztafa Kemál, Törökország el
nöke legutóbb Inebolinál nagy beszédet 
tartott, amelyben sürgette, hogy a török 
nők dobják le arcfátylaikat, mutassák meg 
arcukat a világnak és nézzenek szembe a 
világgal.

„A Nemzet“ új, kettős száma. Trianon 
óta vigasztalan átoKfeihő képződött a ma
gyar sors felelt, mely, fájdalom, még most 
is fölöttünk lebeg. Ennek az átokfelhőnek 
közepén, mint a szebb és reményteljcsebb 
Magyar Jövő első derengése, tűnt fel né
hány hónappal ezelőtt „A Nemzet“, mely 
kitéphetetlen gyökérszáiakat eresztett a 
magyar lelkek mélyében. Kemény próbákon 
mentünk át, súlyos harcokat vívtunk meg, 
de végül diadallal megállottunk.

Örömmel hozzuk olvasóink táborának 
tudomására, hogy „A Nemzet“ ügye nyug
vópontra jutott s életében jelentős, nagy 
horderejű változás történt: '  „A Nemzet“ 
Helikon Irodalmi R. T. alatt részvénytársa
sággá alakult. Már a lap új, kettős, 27—28. 
száma is a „Helikon Irodalmi R. T.“ ki
adásában jelent meg. A Nemzet — az át
alakulás által — még hathatósabban fogja 
szolgálni azokat a nagy nemzeti célokat, 
melyeket elindulásakor maga elé tűzött.

A szokott dús, változatos, szórakoztató 
tartalommal megjelent új szám hasábjain 
ezúttal is a mai magyar irodalom repre
zentánsainak nevei ékesednek.

Herczegh Ferenc, Bónyi Adorján, Por
zsolt Kálmán, N/áry Andor, Cholnoky L., 
Péterfy Tamás, Szegedy László, Vályi Nagy 
üéza, Paulini Béla, Bozzay Margit, Fábián 
Ernő, Csengey Gusztáv, Boross Sándor, 
Hangay Sándor, Zoltán Vilmos stb. értékes 
írásait köti díszes csokorba.

A lap felelős szerkesztője: Szegedy 
László. Segédszerkesztői: Nyáry Andor, 
Vályi Nagy Géza és György Lajos. Szer
kesztőség: Vili., Eszterházy ucca 4—a. , 
Előfizetési á ra : egész évre 660.000 korona, 
negyed évre 150.000 korona.

A M agyarság című Milotay István dr. 
kitűnő tollával szerkesztett, minden tekin
tetben tartalmas, keresztény nemzeti irányú 
napilap minden előfizetőnek oly évkönyvet 
ad, mely nemcsak kimerítő naptári részt 
tartalmaz, de olvasmányai és hasznos is
mertető cikkei bárkinek élvezetes olvas
mányt és szórakozást nyújt. Kiadóhivatal, 
Budapest, VII., Miksa ucca 8

Legjobb és legkedveltebb szépirodalmi 
lap „Az Uj Idők“. Szerkeszd Herczeg Fe
renc. Ára negyedévre: 80.000 korona.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

M agyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Jeleli» KJiEtkswM én ki*Jó: CZEPOTT «ÉZA 
Sxentgsttfa&a, Vatvárnsgye. 

Szerkssstót&rs: NÉMETH KAROM’, 
Kfcí?síok*t nem adunk vUbs*.

Mely kistermelőnél szerezhetném be évi 
szükségletemet és kilónként milyen árban ? 
Fekete friss term ésű mustármrgból, eset
leg lenmagpogácsából vagy ezerjófüböl. — 
Steinhauäz Béla gyógyszerész Pulnok, i—4

Január hó végére németül tudó káplánt 
keresek. Jelentkezőknek szívesen adok fel
világosítást. — Gallé István ág. h. evang. 
lelkész H a r t  a, Pest m. 1— 3

Négy középiskolát végzett intelligens 
leány, ki fel3övarrást tanúit s a háztartás 
minden ágában jártas, — ajánlkozik úri 
családhoz házi kisasszonynak, gyerekek 
mellé, esetleg kisebb háztartás vezetését 
is vállalná. Cím a kiadóban. 3— 3

Evang. vallású, idősebb, egészséges, jó 
erőben levő urinő, háztartás vezetésére, 
gyermekek mellé ajánlkozik. Esetleg inté
zetben, szállodában gondnoknöi, felügyelő- 
női állást is válial, kitűnő bizonyítvánnyal. 
C ím  a kiadóban. 3 —3

Ültessünk gyümölcsfát!
Ungváry József faiskolájának (Cegléd) á r
jegyzéke megjelent, levelezőlapra ingyen. 

Budapesti irodája VI., Andrássy út 56.

M egh ívó
az Újpest—Árpád-uti Mozgószínház vállalat 
R. T. 1925. évi október hó 20-án délután 
6 órakor a Budapest—Lipótvárosi Takarék- 
pénztár R. T. (Budapest, Vilmos császár-ut 
36. sz. I. emelei) üléstermében megtartandó 
rendkívüli közgyűlésére. Tárgysorozat: 1. 
Határozathozatal a Részvény-Társaságnak 
a 4200/1925. P. M sz. rendeiete következ
tében kimondandó felszámolása tárgyában.
2. Felszámolók megválasztása. 3. Esetleges 
indítványok.

Azon részvényesek, akik a közgyűlésen 
résztvenni szándékoznak, tartoznak rész
vényeiket vagy elismervényeiket legkésőb
ben a közgyűlés napja előtt három nappal 
a Budapest—Lipótvárosi Takarékpénztárban 
a hivatalos órak alatt letétbe helyezni, 
j Budapest, 1925. szept. hó 21-én.
2—3 Az igazgatóság.

Aki azt akarja, hogy a Luther- 
Naptár fennmaradhasson és to
vábbra is teljesíthesse küldetését, 
az legyen a mindeneddigi évfolya
mot felülmúló és mégis mindennél 
olcsóbb

1 9 2 6 .  é v i
Képes

Luther-Naptár
terjesztésének valóságos 

missziónáriusává.
Az 1926 évi Képes Luther-Nap

tár bolti ára és egyes példányon
ként a szerkesztőség által franco 
küldéssel: 24.000 K. Belmissziói 
terjesztésben azonban az ügy nagy 
jelentőségéhez méltóan a Luther- 
Naplárnak minden magyarul tudó 
evangélikus családba történő elju
tása céljából a lelkészi és tanítói 
hivataloknál, közép- és felsőiskolák 
s belmissziói jellegű intézmények 
vezetőségeinél s a gyülekezetekben 
nagyobb arányú terjesztésre vál
lalkozó bizományosoknál kedvez
ményes 22.000 K -ért kapható.

Terjesztésre vállalkozó új bizo
mányosok szándékukat a bizo
mányba küldendő példányok szá
mának megjelölésével' a Luther- 
Naptár szerkesztőségéhez Sopron, 
Paprét 2. küldendő levelezőlapon 
minél előbb jelentsék be. Egyes 
példányok a Luther-Naptárt nem 
árusító községekben ugyancsak a 
szerkesztőségben rendelhetők m eg!

Szellemileg visszamaradt nagyobb le
ánygyermekhez nagyobb városban jólelkű, 
türelmes, intelligens nőt keres úri család, 
aki a gyermekkel állandóan foglalkozna, 
azzal külön szobában lakna és a gyermek 
körüli összes teendőket ellátná. — Cím a 
kiadóhivatalban megtudható. — Jó ellátás, 
illetmény és bánásmód biztosítva. 1—:

BANGÓ JO G I SZE M IN Á R IU M
Budapest, IX., Ráday u. 14. 

Sikeresen készít elő vidékieket isi
nyomatott Wailiacb Bála vülam&zemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Air oltotta
K A P !  BÉ<L?A

lM10-ben.

LafihüajdonoB:
a  üQDáDtúll L u t í e r - S s ö v s t s ö ö .
A» Omzáifo* Lutlicr-Hzöret- 

>ég hiraUlvs lapja.

Késlrstok, elötizotcal dijak 
6a reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

BaantgotkhárIra <Vasrm.; 
küldendők. 

Blőfisetést elíogad 
aiíűden avaug. lalkéaa 

él tanító.
M ’M t ln U  üilíflsB fasarcap.

L e lk ü n k  az U rat vá r ja , 
se g ítsé g ü n k  és p a iz s u n k  ö  !

£>£trfceb£tó-kÍAdúhivi»Mü:

s z e n t o o t t h Ar d .
Vumránnegye.

A „HAÜA.IHHZO“
előfizetési ára : a negyedik 
negyedévre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 13.(00 K. 
liBther-üiöTotéirt tagoknak 

10°/»-ob kedvesmény. 
Amerikába égési évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

A „Harangiad* terjeastá-
iéra befolyt adományokból 
»sórványban lakó blvelnk- 

uak Ingyenpéldányokat 
kiildUnk.

R legnagyobb kérdés.
Máté ev. 22.42. „Miképen 

vélekedtek ti a Krisztus 
felől ? kinek a fia

A fenti szent ige olyan kérdést 
vet elibénk, amellyel az egész ke- 
resztyénség áll vagy esik, aszerint, 
hogy milyen feleletet adunk reá. 
Mert csak akkor, ha Jézus Krisz
tus nemcsak egy ember a sok kö
zül, aki itt lelke igazáért vértanú
halált halt, hanem Istennek fia, 
aki a mennyei Atya örök végzése 
szerint, mint ártatlan bárány halt 
meg érettünk, viselve a mi bűne
inknek terhét, csak akkor mond
hatjuk el együtt a Krisztussal: El
végeztetett minden! — elvégezte
tett a megbéküiés Istennel, meg
adatott a tökéletes elégtétel a mi 
bűneinkért, elvégeztetett az örök 
megváltás!

Igen, mert néktink csak egyféle 
evangéliomunk van, és ami az 
evangóliomot evangéliommá, ör
vendetes hirré teszi, ami annak 
lényege, középpontja, csillaga: az 
Jézus; Jézust pedig Megváltóvá 
nem az ő tanításai, vagy csodaté
telei teszik, hanem ez a té n y : 
Meghalt ére ttem ! . . . Egy szóval: 
ha nem hinnék a Jézusban úgy, 
mint Isten fiában, akkor kizárnám 
magamat a megváltottak seregéből, 
ámde én hiszek benne és tudom, 
hogy szeretett engemet és önma
gát adta érettem váltságul . . . Ez
ért örvendezek az Úrban s a lel
kem megtelik vígassággal, hisz 
üdvözítő igazság szereztetett nekem, 
mikor Jézusom a kereszten szen
vedett, kegyelemköntöse lett az 
örökségem, amelyben megjelenhe
tek a nagy király fiának mennyei 
lakodalmán . . .

Ha nem hinnék a Krisztusban, 
mint Isten fiában, akkor napi mun

kámat nem kezdhetném ezzel a 
könyörgéssel: Jézusom! segíts
m eg! . . . , pihentető álomra nem 
hajthatnám fejemet ezzel a fohász- 
szál : A nap lement, óh Jézus ma
radj velem ! . . . bűnök támadása
kor, kísértések ostromában nem 
kiálthatnám : Jézusom ! segíts győ
zelemre ! . . . és nem mondhatnám 
a végórán: Uram, Jézus vedd ma
gadhoz az én lelkemet! . . . Ámde

Legelőször is legyen meg a teljes 
biblia, ősi kincsünk, szent öröksé
günk. Napi fáradalmak bevégezté- 
vel, csöndes estebéd után megha- 
tóbb jelenet el sem képzelhető, 
mint mikor a család feje, az édes 
apa avagy az édes anya egy-egy 
fejezetet felolvas a szentirásból. 
Bibliaolvasás előtt és után mint 
dalos madárfészek együtt énekeljen 
a boldog család. Szükséges tehát 
templomi énekeskönyv is. Ezt a 
könyvet az Isten házába menő 
soha se felejtse otthon, mert nincs 
kínzóbb annál, mint némán ülni a 
padban. míg a többi hívek az ének 
szárnyain Isten felé szállnak. Aki 
nem énekel, vét az istentisztelet 
közösségi cselekvése ellen. Minden 
evangélikus hajlékban található le
gyen az imakönyv. A Gyurátz-, a 
Sántha-, a Raffay-féle egyformán 
szép és szívetbuzdító. (A római 
katholikusok az imakönyvüket a 
bibliánál is jobban forgatják. Öröm
ben avagy bánatban drága lehető
ség és nagy megnyugvás az, hogy 
az én Istenemmel beszélgethetek, 
hozzá könyöröghetek. Az igazi 
evangélikus házból nem hiányozhat 
Luther arcképe sem. Aki megnyitotta 
előttünk a hit tiszta forrását, aki 
utat mutatott nekünk a Krisztus

én tudom, hogy az én Megváltóm 
él — a halál sem választhat el 
tőle ! . . .

„Kegyes Jézus, én Megváltóm, 
Lelkemnek nyugodalma:
Jóságodat szívből áldom 
Hálával élve-lialva.
Mind síromig csak neked 
Szentelem életemet;
Add, hogy téged kövesselek. 
Szerelmedért szeresselek 1“ Ámen.

Németből: N. M.

felé, az egyetlen, az igazi, nagy 
reformátor emlékét örökítsd meg 
egy képpel a szobád falán. Ezt az 
örökszép nevet viseled: evangéli
kus. Az evangéliom hőse pedig 
Jézus. Ha Krisztus arcmását szobád
ban tartod (a tanítását pedig szí
vedben őrződ) dicséretet érdemelsz. 
Szép a hála is egyházunk vezetői 
iránt. A református testvérek szerte 
az országban vásárolják püspökeik 
arcképét. Tegyünk így mi is. Min
den egyes hívünk a maga kerülete 
fópásztorának arcképét helyezze a 
díszes szobájába tiszteletből és sze- 
retetböl. Aki mély vallású, jó ha
zafi is az. Én jó magyarom, az 
államfőnek a képet is ki ne felejtsd 
azért a szobád díszei közül.

Irodalom és sajtó nélkül ma már 
senki sem élhet, aki csak egy pi
cinyt is lépést akar tartani a hala
dással. A Harangszó ott legyen az 
asztalodon, mert ez a legjobb esz
köz evangéliomi öntudatod ápolá
sára. Ha napilapot járatsz, jól vá
laszd meg. Kerüld az olyan újságo
kat, ahol a te szent hitedet bántják 
vagy félremagyarázzák.

Íme egy igazi evangélikus ház 
külső képe. Csekély anyagi áldo
zattal ilyenné varázsolhatod családi 
otthonodat. Ebben a hajlékban egy-

Mi legyen minden evangélikus házban?

Mit áldozol a Harangszóért ?
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házhüség és hazaszeretet egyformán 
honos. Imádkozó, bibliaolvasó és 
öntudatos hitü evangélikusok virá- 
goztatják fel az egyházat s viszik 
jobb jövő felé a hazát. Hallgass 
rám testvér. Köszöntlek téged a 
legszebb köszöntéssel: Erős vá
runk nekünk az Isten!

T átrai Károly.

Az egyetemes gyámintézet 65-dik 
Yándorgyülése Kőszegen.

A magyarhoni egyetemes evangé
likus egyházi gyámintézet, mely »mint 
egy angyal jár szerte az országban 
és számba veszi a vésztől megláto
gatott gyülekezetek mentésre hívő ki
áltását, összegyűjti az iskola, imaház 
után sóvárgó, az evangéliumot éhező 
és szomjuhozó hívek panaszát, az 
elhagyottak esdeklését, s buzgó imá
ban kéri a Mindenható szent sege
delmét a bajjal küzdő hitrokonokra« 
— 65. vándorgyűlését f. évi október 
11-én Kőszegen tartotta Ziermann 
Lajos egyházi és báró Feilitzsch Bert- 
hold világi elnök társelnöklete alatt. 
A gyámintézet kőszegi közgyűlésén 
megjelent és annak ünnepségein részt- 
vett K»pi Béla dunántúli püspök, 
nemkülönben dr. Mesterházy Ernő a 
dunántúli egyházkerület felügyelője, 
Károlyi Endre, a dunántúli egyház 
kerületi gyámintézet v. elnöke, dr. 
László Kálmán, dr. Radó Gyula, dr. 
Schneller Aurél egyházmegyei fel
ügyelők, Stráner Vilmos, dr. Prőhle

Kitépett lapok
Farkas Győző debreceni lelkész 1923/25. 

évi utijegyzeteiböl.
Folytatás.

Wartburg. Kellemetlen esős időben vo
nulunk fel sokan — hisz akkor volt az 
első lutheránus világgyülés — Wartburg 
szegényes várába, udvarán felhangzik 40 
országos egyház képviselőinek és vendé
geinek ajkairól az „Erős várunk* hatalmas 
dallama. Ha eddig sohasem éreztem volna, 
akkor most kellett átéreznem az evangélium 
korlátokat összetörő, ellentéteket kiegyen
lítő, lelkeket egymáshoz vezérlő, mindeneket 
összeforrasztó hatalmas erejét

Az omladozó, akkor (1923) nagyon is 
renoválásra szoruló vár egyik szárnyán 
árpádházi szent Erzsébet termeit találjuk. 
Az egyik emeleti sarokszoba küszöbét át
lépve, magunkba szívhatjuk a Luther-szoba 
levegőjét. Itt élt a mi György lovagunk, itt 
fordította lázasan, álmatlan éjszakákon a 
könyvek könyvét. A rozoga Íróasztal, a 
primitív lábzsámoly, az egyszerű kopottas 
ágy, az öreg kályha érintetlenül áll s végül 
ott a hatalmas tintafolt helye . . .

Csendesen sétálgatok Eisenach szűk 
uccáin. Wartburg várának ormán egy ha-
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Károly, dr. Karner Károly egyetemi 
tanárok stb. A még október 10 én 
Kőszeg falai közé érkező elnökséget, 
nemkülönben az ország minden részé
ből összesereglett vendégeket a vasúti 
állomáson a város nevében Jambrits 
Lajos polgármester, a gyülekezet nevé
ben dr. Schneller Aurél felügyelő kö
szöntötték. Az üdvözlésekre báró 
Feilitzsch Berthold válaszolt.

Vallásos estély a temp
lomban.

A 65. vándorgyűlést az október 
10 én, szombaton este 6 órakor a 
templomban megtartott vallásos es
tély vezette be, mely alkalommal is 
az oltári szolgálatot dr. Tirtsch Ger
gely helyi lelkész végezte. Dómján 
Elek a tiszai egyházkerületi gyám
intézet elnöke, főesperes magyar
nyelvű előadást tartott. Rendkívül 
mélyenszántó előadásában felvetette 
a ma mindenkit izgató kérdést: Mi
lyen lesz az emberiség jövője? Mi
csoda szellemi erőtényezők intézik 
annak sorsát? Mivel ezek lelki ténye
zők lehetnek elsősorban, kétségtelenül 
a vallási alakulatoknak, az egyházak
nak jut ebben a tekintetben a leg
nagyobb szerep. Milyen lesz már 
most az evang. egyház szerepe ebben 
a nagy történelmi evolúcióban ? Min
den keresztyén egyháznak megvan a 
maga külön jelentősége és hivatása, 
a maga külön értéke amit abba bele- 
visz, beleállít... A mienk az Isten
ben elmélyedő, Istenfiuság szabad
ságának a felséges nagy értéke, mely, 
amint önkéntelenül leszáll az Isten

talmasan kivilágított kereszt löveti a maga 
fénysugarait az éj sötétjébe A kereszt 
ragyog, némán és mégis beszédesen hirdeti 
Luther müvének nagy jelentőségét: újból 
jogaihoz segítette a keresztet!

Berlin. Sietve sétát teszek Unter dan 
Linden, ki ne keresné fel Berlin ezen elő
kelő ú tjá t. . .

A néma királyi vár s előtte I. Vilmos 
hatalmas szobra soká lekötik figyelmemet, 
itt élt még nemrég egy félelmetes világ
történeti tényező s ma ez mind az emlé
kezeté . . .  de gyorsan fordul az egyesek 
s a nemzetek életsorsa.

A magasbatörő dóm láttára mindjobban 
erősödik lutheri öntudatom s egyházi ön
érzetem. Végre látom az evangéliumi gon
dolatnak oly hatalmas templomát, mely 
külsőleg is méltó kifejezője a reformáció 
világot irányitó halhatatlan gondolatának.

Elhagyva a Brandenburgi kaput, melynek 
középsó íve alatt csak a császár mehetett 
át, lassan elgondolkodva végigmegyek a 
Sieges Alléén. A festői zöld háttérrel min
den egyes szobor egy-egy korszak sikerült 
kifejezője. Egy-egy német uralkodó két 
legismertebb polgárával: politikussal, had
vezérrel, tudóssal. Ezen összeállítás talán 
öntudatlanul is jelzi, hogy az uralkodó csak 
akkor szolgálhat nemzetének, ha a nép
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lét mélyébe és gazdagodik meg an
nak kincseivel, úgy önkéntelenül a 
szabadság szellemében sugározza ki 
a lelki élet áldásait a világba minde
nüvé. Ami másutt fegyelem, külső 
rend, kényszer alatt történik, nálunk 
önkéntes szeretetből fakadó munka, 
így született meg a német egyházban 
a Gusztáv Adolf Egylet és minálunk 
a Gyámintézet.

E nagy versenyben, mely a lelkek 
megnyeréséért folyik, megvan a mi 
erőnk, a reménységünk is, hogy el 
nem merülünk, hogy az ember pusz
tuló erkölcsi, szellemi javainak meg
mentésében és azoknak gyarapításá
ban kivesszük a mi dicsőséges osz
tályrészünket. Csak fokoznunk kell 
a szeretet munkáját, elvinnünk annak 
lángját, melegét a szívekbe mindenüvé, 
ahol a szeretet lelke megdermedett. 
Amíg ez a lélek éltet és vezet, addig 
kétségeskednünk nem kell a jövő felett, 
mert munkálkodni fog általunk az 
ember üdvére, Isten dicsőségére.

Stráner Vilmos egyetemi tanár
dékán klasszikus szépségű német 
nyelvű előadásában rámutatott azokra 
a fegyverekre, amelyekaek igénybe
vételével feltudjuk venni napjainkban 
a harcot s utoljára bizton győzelmet 
araihatunk. Ezek: az ige, az imádság 
és a szent sakramentumok, a mun- 
kásszeretetben gazdag élet. Más viha
rokat látott már — úgymond — a 
mi evangéliomi aoyaszentegyházunk. 
A pálma is a teher alatt erősödik 
és nő. Németország ébred. Az ébre
dés jelei mindjobban náluak is két
ségbevonhatatlanok. Egyáltalán nincs

maga is megfelelő egyénekkel rendelkezik.
A Sieges Alléén a régmúlt szinte a 

mával találkozik s 'öntudatlanul bár, de a 
reményt nem vesztett ember számára ellen
állhatatlanul a jövőről, a német nemzet 
örökkévalóságáról beszél.

A német uralkodók sokat tettek művészi, 
kulturális téren a népért, Ausztriában is. 
Önkéntelenül felvetődik bennem a kérdés, 
miért nem tettek uralkodóink — hiszen 
anyagiakkal bőven rendc-lkeztek — ezen a 
téren valamit a mi érdekünkben is. Alig 
találunk pld. a milleniumi emléktől elte
kintve királyi szobrot. Ki itt a hibás, az 
uralkodóház vagy a nemzet? Egy bizonyos, 
király és nemzet nem tudott az utolsó 4 
évszázadban lélekben találkozni s ez az oka 
sok mindennek.

Hazánkról úgyszólván semmit sem tud
nak. Magyarok-osztrákok között különbsé
get nem tudnak tenni. Egy jóindulatúnak 
latszó superintendent azt kérdezte tőlem : 
vannak-e nálunk autók s buzgón beszélt 
a berlini földalatti villamosról s amikor 
Budapestről egynémely felvilágositással 
szolgáltam, szinte kétkedve nézett reám. 
Egy Lipcsében tartott előadás után aziránt 
érdeklődtek, hogy milyen ruhát szoktam 
otthon viselni, nem akarták elhinni, hogy 
minálunk is az általános európai viselet a
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okunk azért a kétségbeesésre. Más a 
külső látszat és más a belső valóság.

Előadása végén gyönyörű szavak
ban aposztrofálta az igaz testvériség 
utjának jelentőségét az ezer sebből 
vérző magyarság életében.

Rendkívül lelket emelő volt az est 
művészi kerete is, a vegyeskar, a solo 
ének, a Trio, Kühn János orgona
játéka.

Ünnepi istentisztelet. 
Közgyűlés.

Az október 11-iki gyámintézeti 
közgyűlést ünnepi istentisztelet előzte 
meg. Az oltári szolgálatot ezúttal is 
dr. Tirtsch Gergely kőszegi lelkész 
végezte liturgiával. Az ünnepi német 
szónok, minthogy a németországi ven
dég családjában előforduló betegség 
miatt akadályozva volt a megjelenés
ben, Ziermann Lajos, az egyetemes 
gyámintézet elnöke volt, aki Máté 
22.34—46. alapján mindeneket meg
indító beszédében mutatott rá a 
gyámintézet fenséges céljaira, an
nak áldásos voltára, s hívott min
deneket a két nagy parancsolat ne
vében a gyámintézet szolgálatába: 
»Cselekedjünk jót mindenekkel, kivált- 
képen a mi hitünk cselédeivel.« A 
gyönyörű beszéd, mely tele volt szőve 
helyi vonatkozásokkal, rendkívül nagy 
hatást gyakorólt a jelenlevőkre Zier- 
mann elnök ezúttal is tanúbizonysá
gát adta annak, hogy egész szívvel? 
egész lélekkel, teljes elmével a gyám
intézeté.

Az ünnepi karének után magyar 
nyelven az ünnepi igét a Zsidókhoz 
írt levél 13 . l—3. alapján Kruttschnitt 
Antal a bányai egyházkerület gyám
intézeti elnöke hirdette azzal a meleg

divatos. Természetesen akadtam bőven 
másokra is, akik jól ismerik hazánkat s 
szeretettel gondolnak vissza az itt töltött 
időre.

Hamburg. Hajók hatalmas raja már 
külsőleg is jelzik e város gazdasági jelen
tőségét. Mindenütt vig és zajos az élet. 
A kivándorlók óriási tömegei különös színt 
és speciális jelleget kölcsönöznek Hamburg
nak. A drágaság óriási, a kereskedővilág 
itt alaposan számít a kivándorlók kissé 
könnyed lelkiállapotával.

Kivándorlók éttermében vagyok. Vacsora 
mellett találom őket, holnap indul hajójuk. 
Hangosan kihirdetem a vacsora utáni ma
gyar istentiszteletet. Sokan jelentkeznek, 
akik azon részt akarnak venni. Magyar 
istentisztelet itt az idegenben, Európa föld
jén az utolsó . . .

Egyszerre csak megtelik a kivándorló 
csarnokok mellett álló kis templom, 50— 
60-an lehetnek már együtt. Felhangzik a 
himnusz, bár sokan tót accentussal éneklik, 
éneklik szívvel, lelkesedéssel.

Búcsúztatom őket. . .  áldást kérve jövő 
életutjukra, csak azt a két kérést intéztem
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Beteg körül*)
— Lelkésztestvérekhez. —

— „Jertek össze mind-mind, jertek, 
Ti hív, anyás, sok jó gyermek!“

Szentegyházunk, e jó anya 
Mintha hívna, sóhajtana.

Szívetekhez ér e sóhaj 
El-elhaló, halk zokszóval.

S  elborulva, e betegnek 
Ágya köré seregeitek.

Kezeteket a szivére 
Ráteszitek: mi van véle ? . . .

Szivszorongva összeálltok: 
Készíteni orvosságot. —

— Mért nem vagyok én  is ottan ? 
[Üldözötten, kitagadtan . .  .]

Hogy sebeit én  is lássam: 
Segítsek a gyógyításban!

Valamit én  is ajánljak, — 
Szeretem én is anyámat!. . .

PETROVICS PÁL.
*) Egyetemes lelkészi gyűlés alkalmából.

közvetlenséggel, bensőséggel, mely 
ezt a csupa szív embert általában 
jellemzi.. .  Ha drága — úgymond — 
és kedves nekünk a mi hitünk, ne 
legyenek kevésbbé drágák és kedve
sek a mi hitünk cselédei sem. . .  Hit, 
remény és szeretet nélkülünk is meg
marad ugyan és e három közül nél
külünk is legnagyobbnak megmarad a 
szeretet, de hol maradunk mi, ha nem 
vagyunk a szeretetben. . .  A szeretet

hozzájuk, vezéreltessék magukat az új vi
lágban Isten által; visszafelé tekintve szü
lőhazájukra, feledjenek el minden bánatot, 
fájdalmat, keserűséget s ne vigyenek ma
gukkal mást, mint magyar hazájuk örök 
szereletét. . .

Néma csend. . .  halk zokogás. . .
A Machtmission itt hatalmas munkát 

végez. Munkások és munkanélküliek töme
gei távol állván az egyháztól, igyekszik 
őket céltudatos munkával megszerezni az 
evangyélium ügyének. Egy lelkész teljesen 
annak él. Esténkint felkeresi hajlékait, te- 
remről-teremre jár, az uccán járókat is 
behívja s a munkásotthon egyik termében 
istentiszteletet rögtönöz. Fapiöltöny nélkül 
egy kis emelvényre áll, megkezdi az éneket 
s kezdetét veszi a rövid istentisztelet. A 
hallgatók, ki tudja, mikor voltak utoljára 
templomban? Vannak közöttük ifjak és 
öregek, elhanyagolt külsejű mind. Egyesek, 
különösen a fiatalabbak a beszéd alatt 
próbálkoznak éretlenkedni, de az idősebbek, 
akiket az élet már jobban megtört, vagy 
akik már önmaguk hibáinak a tudatára 
ébredtek, rendre intik őket. A beszéd rövid,
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kötöttséget oldoz, mert fogolytárs a 
foglyokkal. A jelenben pedig elhagya
tott, elárvult szórványaink, roskadozó 
gyülekezeteink, beláthatatlan fogoly 
menete vonul el szemeink előtt, remény
kedve, bizakodva hangzik tikkadt 
ajkukról a Zsidó levél szózata: »Em
lékezzetek meg a foglyokról.« . . . 
Látod-e te ezeket ? És ha látod, van-e 
szíved fogolytársnak beállani hozzá
juk, közéjük, melléjük I ? . . .  Oda áll 
a mi, nevében is áldott, dolgaiban 
is irgalmas gyámintézetünk, odalán
colja magát a foglyokhoz. . .  Nos, 
jöjj testvérem és kötöztesd lelkedet 
a fogoly-testvér szívéhez. Jöjjetek 
mindnyájan, legyetek fogolytársak. 
Hozzunk hitet, mely hordozza a ke
resztét.

A közgyűlést báró Feilitzsch Bert- 
hold v. elnök magvas megnyitója ve
zette be. Dr. Tirtsch Gergely lelkész 
üdvözlő szavai után dr. Tirtsch Ger- 
gelyné a kőszegi nőegylet élén és 
nevében letette a gyámintézet aszta
lára a kőszegi melegen érző szívek 
szeretetteljes adományát. A szombat- 
helyi prot. nőegylet nevében Graizin- 
ger Kornélné kérte megható szavak 
kíséretében Isten gazdag áldását a 
gyámintézet munkájára s adta át a 
nóegylet adományát; a soproni nő- 
egylet nevében Hollós Jánosné nyúj
totta ki segítő jobbját a gyámintózet 
felé. Kovács István vallástanár a 
szombathelyi protestáns kör nevében 
tett bizonyságot szívhez szóló szavak
ban a gyámintézet nagy horderejű 
munkájáról, míg a szombathelyi Diák- 
szövetség nevében egy lelkes ifjú az 
ifjúságnak szeretetben gazdag hitéről.

A közgyűlésnek tulajdonképeni tár
gyát Ziermann Lajos egyházi elnök

sokan az Istenre való utalást közönyösen 
veszik, sőt csendes megjegyzésekkel is 
kisérik, de amikor az otthon hiányáról, a 
folytonos bolyongás terheiről esik a szó, 
egyszerre néma csend . . .  mintha mind
nyájukban egy pillanatra megszólalna a 
lelkiismeret. Miatyánk, áldás, ének után 
még az offertórium is jelentékeny . . .

A Rauhes Haus, Wiehern örök alkotása 
Horn nevű külvárosban fekszik. Még áll 
az egyszerű, igénytelen szalmafedelü há
zikó, ahonnan útjára indult ezen áldásos 
intézmény és hirdeti az oda zarándoklók 
sokaságának, hogy szerény kezdetből, igény
telen gyönge magból is lehet még terebélyes, 
gyümölcstermő fa.

Wiehern árvaháza ma is mintaszerű, a 
„család systéma“ itt az uralkodó. Árváink 
itt nein laknak kaszárnyában. Egy-egy ház 
egy-egy családot alkot. Legfeljebb 16 gyer
mek lakik, megfelelő felügyelet alatt, egy 
házban. Elemi, középiskola és különféle 
műhelyek mind itt vannak a telepen. Testi 
táplálék mellett, a fogékony árva lélek is 
megkapja a magáét, a Rauhes Haus nem 
árvaház, hanem otthoni Vége.
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tartalmas évi jelentése képezte.
Ziermann Lajos értékes jelentésé

nek bevezető soraiban mindenekelőtt 
a gyámintézet két nagy halottjának 
Qyurátz Ferenc püspök és eperjesi 
Scholtz Gusztáv püspök emlékének 
áldozott, kik mindketten ott ültek az 
egyetemes gyámintézet elnöki széké
ben. Gyurátz Ferenc működése nyo
mán — úgymond Ziermann — a 
száraz hely tóvá lett és a szomjuhozó 
föld vizeknek forrásává. Ha valakiről, 
úgy ő róla elmondható, hogy üdítő 
vizet fakasztott még a kősziklából 
is . . .  Eperjesi Scholtz Gusztáv gyám
intézeti működésével az irgalmas 
samaritánus példáját követte. Célja 
volt: hogy az evangéliom szövétneke 
sehol ne kerüljön véka alá, hanem 
fényljék mindeneknek.

A közgyűlés a két nagy halott 
emlékének felállással áldozott, majd 
emléküket jegyzőkönyvbe foglalni ha
tározta el.

Az elnöki jelentésnek rendkívül 
szép része a giesseni Gusztáv-Adolf 
nagygyűlés alkalmával Ziermann el
nök által a Stadtkircheben elmondott 
beszéd. Ez a beszéd is an ól tesz 
tanúságot, mily nagy szolgálatot tesz 
evangélikus egyházunk külföldi össze
köttetéseivel szeretett hazánknak.

Nem maradt szem szárazon, ami 
kor jelentése során az elnök bejelen
tette, hogy Kapi püspök közbejárására 
két mecénás a burgenlandi öriszigeti 
magyar gyülekezetnek 70 drb. dunán
túli új ónekeskönyvet ajándékozott s 
amidőn az elnök az énekeskőnyveket 
azzal az üzenettel adta át az őriszi 
geti gyülekezet megbízottjának: »Fi 
aim, csak énekeljetek le

Hálás köszönetét mond jelentésé
ben Ziermann elnök a továbbiak 
során mindazoknak az egyháziaknak 
és világiaknak, akik akár erkölcsileg, 
akár anyagilag a gyámintézetet az 
elmúlt közigazgatási évben hathatósan 
támogatták, nemkülönben a sajtónak.

Örömmel tidvöz i a bányai egy
házkerületi gyámintézet ama indítvá
nyát, mely szerint a gyámintázeti 
gyűjtés eredményének fokozására röp
cédulákat szándékoznak nyomtatni. 
A röpcédulák megszövegezésével dr. 
Györy Lóránt, Kruttschnitt Antal és 
Russ Zoltán bízattak meg.

Ami az idei aratást illeti, az egye
temes és egyházkerfileti gyámintezet 
a Bognár-alapot is beleszámítva kö
rülbelül 200 milliót gyűjtött, illetve 
osztott szét.

Jelentését Ziermann Lajos a kö
vetkező szavakkal fejezte be:

Gyámintézeti munkatársak, ne ijed-

Reggel.
Felragyog a nap legelső sugára . .  . 
A pacsirta im belekezd dalába.
Most ébredez a harmatlepte róna 
És felfigyel a szálló kis dalosra.
Ott száll, ott lebeg a rétek felett 
S  ontja magából a víg éneket. 
Könnyű szárnyakon száll az ég felé, 
Felfelé, felfelé . . .

Lelkem, óh te is rázd le terhedet. 
Hallgasd c csengő madáréneket.
Mint a pacsirta emelkedj magasra, 
Kezdj dicsőítő, hálaadó dalba; 
Magasztald, áldd a Mindénség Urát, 
Ki egy új napot derített reád. 
Könnyű szárnyakon szállj az ég felé. 
Felfelé, felfelé. . .

Horváth Imre.

jünk meg a munkánkkal járó nehéz
ségektől. — Legyen jelszavunk: A 
nehézségek gyönyörűségek 1

A nagy gonddal megszerkesztett 
jelentésért Kapi püspök mondott kö
szönetét Ziermann elnöknek. A püs
pök indítványára a jelentést szóról- 
szóra a jegyzőkönyvbe felvenni hatá
rozták el.

Miután dr. Händel Béla ügyész a 
Bognár alapítványról, Bend! Honrik a 
pénztár állapotáról tett jelentést, a 
segélyeket osztottak ki Segélyért 60 
gyülekezet folyamodott.

Az indítványok során határozatba 
ment: egy gyámintézeti évkönyvnek 
a kiadása; a közép és felsőbb isko
lákban sorozatos előadások tartása 
a gyámintézetről stb.

A közgyűlésről táviratilag üdvö
zölték az egyetemes felügyelőt, báró 
Radvánszky Albertet és a német 
Gusztáv Adolf egyletet.

A közgyűlés az elnök imájával 
és »Erős várunk ...«  eléneklésével 
ért véget.

Délben a »Gyurátz Ferenc leány- 
nevelő intézet« internátusában köz
ebéd volt, amelyen a leánynevelő 
intézet kedves növendékei szo'gálták 
fel az ételeket, mely alkalommal báró 
Feilitzsch Berthold a kormányzóra, 
Ziermann Lajos Kapi püspökre, Kapi 
Béla püspök a gyámintézet vezető
ségére mondottak felköszöntóket. Fel
köszöntőket mondottak még: Krutt
schnitt Antal, Scholtz Ödön és dr. 
Tirtsch Gergely.

Délután az ifjúsági istentisztelet 
keretében Turóczy Zoltán ózdi leik., 
a Harangszó belmunkatársa tartott 
szentbeszédet Lukács X.25—37. alap
ján. Ezt a beszédet aki hallotta, min

den bizonnyal áldja az Isten kegyel
mét azért, hogy hallhatta.

Az igazságügyminiszter szarvasi 
egyházfeiügyelői székfoglaló b e 

szédéből.
A Harangszó f. év 40. számában 

megemlékeztünk röviden arról, hogy 
a szarvasi evangélikus egyház Pesthy 
Pál dr. igazságügyminisztert fényes 
ünnepség keretében iktatta be egyház- 
feiügyelói tisztségébe. Pesthy Pál dr. 
igazságügyi miniszter az istentisztelet 
után a templomban tartott egyház
községi díszközgyűlés keretében meg
tartotta székfoglaló beszédét, mely 
alkalommal többek között a követke
zőket mondotta:

Az egyház és az állam — mon
dotta — csak együttesen tudják be
tölteni az ember magasabb rendelte
tését. Ha a történelembe visszapillan
tunk, azt látjuk, hogy az ember 
sokszor önkezével törte le azokat az 
alapelveket, melyek arra hivatottak, 
hogy őt a boldogság útjára segítsék. 
Ma is romok fölött állunk, csak Is
tenbe vetett hittel és hittel végzett 
munkával segíthetjük vissza hazánkat 
oda, ahonnan apáink kezéről reánk
maradt. Az állam egyház és isten
félelem nélkül nem egyéb, mint tüle- 

•kedő érdekcsoportok összessége, 
érdekcsoportok egymás ellen vívott 
küzdelme és harca. A harc fogalma 
és lényege a győzelem. A forradalom 
következményei azt bizonyítják, hogy 
a győztes fél letiporja a másikat. Á 
forradalom eredményei azt mutatják 
nekünk, hogy magasabb, emelkedet- 
tebb lélekre van szükség s ez nem 
lehet más, mint a krisztusi szeretet, 
mely megihleti az erősebbnek szívét 
és azt parancsolja neki, hogy ölelje 
magához a szegényt, a gyengébbet 
pedig képessé teszi a nehézségek 
elszenvedésére. A polgári társadalom
ban mindinkább többen vannak azok, 
akik látják azt, hogy az országnak 
fölemelése csakis összefogással és 
vállvetett munkával történhetik meg. 
Ha végignézek a gyülekezetek belső 
életén, azt kel! megállapítanom, hogy 
ma, amikor valamennyiünknek kettő
zött erővel kellene dolgozni, vannak 
holt tagok, akik nem érzik a szük
séget, mely őket munkára serkentse. 
Ha körülnézünk a mai közéletben, 
azt állapíthatjuk meg, hoj$r minden 
világnézeti felfogás és réteg küzd a 
maga ifjúságáért, mert ez jelenti a 
jövőt, a fejlődést. A társadalom át
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alakulóban van, s vannak jelenségek, 
melyek előre jelzik az átalakulás 
irányát. Ilyen a női munkának a 
közéletbe való hatékonyabb beállítása. 
Nézetem szerint a női munkának az 
egyházi életbe való beállítása, tekin
tettel a női lélek nagyobb finomsá
gára és érzésének mélységére, csak 
az intenzívebb hitéletet jelentheti, s 
ezért szükségesnek tartom, hogy az 
egyházak a női munkának igénybe
vételére is terjesszék ki figyelmüket. 
Az átalakulásnak igen fontos eszköze 
a sajtó. Ez által teremtődött meg a 
protestantizmus ereje, hatalma. A 
hitéletben beállott dekadenciát annak 
tulajdonítom, hogy a sajtót, mely a 
XVI. században száz százalékban pro
testáns volt, elhanyagoltuk.

A székfoglaló beszéd elhangzása 
után az üdvözlő küldöttségeknek a 
következőket válaszolta : Az országot 
politikailag is csak úgy tudjuk talpra 
állítani, ha megteremtjük a vallás
erkölcs renaissance-át. Ez a munka 
egy felekezetnek sem kizárólagos 
sajátja s épen azért útját fogja állni 
mindig annak, hogy ezt a munkát 
bármilyen visszavonás akadályozza.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Lélekrablók.
Okt. 19. A lélek értéke. Máté 10.28. 

Milyen féltékenyen őrködnek az emberek 
testük s földi kincseik épségére 8 milyen 
vigyázatlanul járnak-kelnck a lelkűkkel 1 
Pedig a lélek sokkal értékesebb Ha ne
kem adnák az egész világ minden gazdag
ságát s minden elképzelhető gyönyörűsé
gét, cserébe pedig a lelkem egy kis da
rabját kérnék, rossz üzlet lenne. Én káro
sodnék benne. (Máté 16 .26) A lelkem nem 
eladó.

Okt. 20. Istenrablók. I. Mózes 3 . i-e . 
A kígyó az Istent akarja elrabolni ősszü- 
leinktől és sikerül is neki. A bűn gátját 
állítja Isten és az ember közé, megsza
kítja Isten és az ember életközösségét. 
Senki sem csinál nekünk nagyobb kárt, 
mint az, aki Istent rabolja el tőlünk, illetve 
minket az Istentől; aki a hitünket rongálja, 
lelkünk legértékesebb részét akarja tönkre
tenni. Nem engedek a hitemhez nyúlni.

Okt. 21. Becsületrablók. I. Mózes 27. 
1—17. Jákób nem akar csalni, de az anyja 
addig beszél neki, míg minden ellenveté
sét le nem szereli. Mindent kitervez, el
készít Jákób helyett, úgyhogy Jákóbnak 
csak engedelmeskednie kell. Szegény Re
beka azt hitte, hogy Jákóbot gazdaggá teszi, 
pedig koldussá tette, még pedig nemcsak 
anyagiakban. Elvette a fia becsületét, olyan 
valamit, amit csak elvenni, de visszaadni 
nem tud az ember. Jákób története is azt 
mutatja, hogy nemcsak nem szabad, de 
nem is érdemes letéri az igaz útról.

Okt. 22. Tisztaságrablók. I. Mózes 39. 
7—12. Hol van a mai fiatalság erkölcsi ereje 
a Józseféhez képest 1 Megvannak ennek a 
sülyedésnek okai. Nem tartják szem előtt 
azt, hogy az elvesztett becsület még visz-

szaszerezhető. de az elvesztett tisztaság 
soha többé. Nem dolgozik bennük oly erő
vel az Isten szerelme, hogy irtózzanak e 
bűntől. így menekülök-e én nemcsak a mai 
Potifárnéktól, hanem mindentől is, amik 
(Máté 5 . 27—30.) a VI. parancs ellen lází- 
tanak: például a képzeletszennyező olvas- 
mányoktót.

Okt. 23. Tömeges rablótámadás. II. Mó
zes 32 . i-6  Áron nem bir szembeszállani 
az áradattal s az belesodorja az arany
borjú imádásába. Körülöttünk is sűrű fel
hőkben gomolyog az anyagiasság fertőző 
levegője. Minden nap a benyomások egész 
légiója akar minket is rávenni, hogy haso
nuljon a lelkünk a világhoz. Ne felejtsük 
el ezt a kissé durva közmondást: „Csak 
a döglött halak úsznak az árra! 1“

Okt. 24. Halálmadarak. IV. Mózes 13.
26—34 Halálmadarak azok az emberek, a- 
kik mindig sédften látnak, veszedelmekről 
huhognak s elveszik az emberek bizodal
mát. Pedig az ember amúgy is hamar meg
ijed, minek még riasztgatni is! Nem hall
gatok rájuk. Én tudom, hogy az én meny- 
nyei atyám mindent keresztülvisz, amit 
akar. Nincs nála senki hatalmasabb.

Okt. 25. Jaj a lélekrablóknak I Lukács 
17.1—2. Micsoda szörnyű halálnemröl be
szél itt az Ú r! Pedig azt mondja, hogy 
még ez „jobb“, mint az, ami Istennél csak 
egy lélek megrablójára is vár. Ilyen kemé
nyen kell nekem is állanom azokkal szem
ben, akik lelkemet meg akarják rabolni. 
El kell azonban azon is gondolkoznom, 
hogy hát én nem vagyok-e lélekrabló?

Túróczy Zoltán.

A harang.
Egy a régi időkből reánk maradt 

hagyomány kedvesen beszéli el a 
legelső harang történetét... A IV. 
században Paulinus, a nolai öreg, 
ősz püspök egy napon a maga ezer 
színben pompázó virágoskertjében 
sétálgatott. A nap elfáradt már ma
gas égi útján és éppen lemenőben 
volt. Az útdíjára kiröppent búcsúzó 
sugarak bearanyozták az egész vidé
ket, de különösen tündéries fénybe 
vonták az ősz püspök szemei előtt 
azt az illatos levegőjű virágos kertet. 
Paulinust egészen elbűvölte ez a cso
dás látomány ; úgy érezte, hogy nem 
is »a siralmak völgyében«, hanem 
valahol messze magasságban >az 
Isten kertjében« jár, lelke az Úr je
lenlétét érezte, s elragadtatva kiáltott 
fel: »Világok Ura 1 adj nékem jelt, 
hogy te velem vagy és mindörökké 
velem m aradsz!«...

És íme alig szállt el a könyörgés, 
megszólalnak a bokrok alján meg
húzódó gyöngyvirág-kelyhek, azok a 
finom fehér virágfürtök lágyan csengő 
szóval feleltek a szív imádságára s 
az alkonyati szellő szárnyán finom, 
halk csilingelés szállta be az egész 
vidéket . . . Ennek a boldog órának 
emlékezetére Paulinus egy óriási

gyöngyvirágkelyhet készíttetett finom 
ércből, drága anyagból, hogy annak 
messze konduló szava másoknak is, 
mindenkinek hirdesse: Az Úr velünk, 
s mindörökké velünk marad 1. . .

így beszéli ezt egy régi. kedves 
hagyomány, amely mindig eszembe
jut, amidőn harangot avató, ünneplő 
gyülekezetekről olvasok, és most is 
felébredt lelkemben, amidőn a bobai 
gyülekezet harangavatási szép ünne
pélyéről akarok beszámolni.

A bobai gyülekezet a hívek közadako
zásából befolyt összegen még július hó 
folyamán egv 309 kg.-os harangot rendelt 
Sopronban. Ennek az új harangnak felava
tása szeptember hó 27-én folyt le ünne
pélyes keretek között. A gyülekezet már az 
avatást megelőző vasárnapon, szeptember 
20-án, a délelőtti istentisztelet előtt beszál
lította a harangot, elhelyezvén azt a temp
lom bejáratánál, amikor is Nagy Miklós 
gyülekezeti lelkész tartott beszédet az új 
harang feliratáról, mely így hangzik : .Ma
radj meg kegyelmeddel velünk óh Jézu
sunk . . . “ „Vigyázzatok! álljatok meg a 
hitben, mert aki mindvégig állhatatos ma
rad az. idvezül 1“ . . .  A felavatás napján 
d. e. 9 órakor a régi harang összehívta a 
híveket a templom előtti térre, ahol az 
„Erős várunk . .  .* elmondása után Varga 
Gyula Kemenesalja érdemes esperese kö
nyörgő imádságot és megáldó igéket mon
dott, majd az Atya-, Fiú- és Szentlélek- 
Isten nevére az első három hangot kiütötte. 
A jelenlevő lelkészek egy-egy bibliai szent 
igével áldást mondottak a harangra, melyet 
azután elhelyeztek a toronyban a másik 
társa mellé. Délelőtt 10 órakor megkezdő
dött az ünnepi istentisztelet a közelről és 
távolról összesereglett hívek nagy részvétele 
mellett, akiknek sorában megjelent dukai 
Takách Ferenc a kissomlyói és koltai Vidos 
Dániel a nemesdömölki gyülekezet felügye
lője is. A gyülekezeti közének után az ol- 
tári szolgálatot Nagy Sándor nemesdömölki 
lelkész végezte, Majd Varga Gyula esperes 
mondott épületes beszédet a harang hármas 
feladatáról: az élőket hívom, a halottakat 
elsiratom, a viilámokat megtöröm. A gyü
lekezet ifjúsága egy karének előadásával 
emelte az áhítatot, amely éneknek betaní
tásán Csirkovics Kálmán kántortanító fára
dozott. Nagy István zalaistvándi lelkész 
ünnepi beszéde arra kérte a gyülekezetét, 
hogy a harang szava mindig megértő tel
kekre találjon, akik el is fogadják a hivo- 
gatást. Az istentisztelet az esperes áldásá
val fejeződött be.

Az egész ünneplő sokaság a templom
ból való kivonulás után megállt a templom 
előtti téren és a harangok zúgása mellett 
meghatódva, könnyezve gondolt a porladozó 
magyar hősökre . . .  majd pedig új könyör
gésbe fogott sírva de mégis reménykedve 
zúgott az ének: Isten áldd meg a magyart!...

Délután 3 órakor vallásos ünnepély 
kezdődött, amely ünnepélynek mottója, ve
zérszólama ez volt: örömödből részt ad j!... 
Az oltári szolgálatot Nagy István zalaist
vándi lelkész végezte, meggyőző erejű 
prédikációt pedig Tompa Mihály kissomlyói 
lelkész, gyámintézeti elnök mondott a meg
segítő szeretetről. Vida Béla II. tanító szé
pen előadott szavalata s az iskolás gyer
mekek éneke szolgálta még a hívek lelki 
épülését — hisszük hogy sikerrel is.
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Offertórium címén délelőtt az egyház
megyei Belmissziói egyesület javára 325.800 
korona folyt be. délután pedig a Gvám- 
intézet javára 263.000 korona. — A jó Isten 
áldása legyen az adományokon és az ado
mányozókon egyaránt.

A feldíszített templomban már 
meglankadtak, lehervadtak a fehér 
virágok... de a lelkekben nem sza
bad meglankadni a lelkesedésnek, a 
buzgóságnak, mert csak annak az 
öröme volt őszinte, igaz és mély, 
csak annak az áldozata volt kedves 
Isten előtt, aki tovább is kitart és 
gyülekezetéért ezután is lelkesedve 
dolgozik és imádkozik I . . .  N M.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Tegnap egy hetvenkilenc éves asz- 

szony dobta el magától az életet, ma 
pedig egy nyolc éves gyerek öngyil
kosságát jelentik, aki felakasztotta 
magát, mert elkeseredett amiatt, hogy 
juhpásztornak kell lennie. Az egyik 
nem bírta bevárni alkonyodé élete 
végét, a másik az élet reggelén kíván
kozott a halálba. Az öngyilkosságok 
szórványos esetei epidémiává sokasod
nak, mint valami kényelmetlen gúnyát 
vetik el az emberek a megunt életet, 
amely szerint már az ösztönös ra
gaszkodás is kezd kiveszni belőlük. 
Valamelyik francia író mondja, hogy 
az öngyilkosság se nem butaság, se 
nem gyávaság, hanem gyengeség. 
Igen szomorú, igen ernyedt időket él 
a világ. A lelkek frontja megingott 
és egyre gyarapodik azoknak a száma, 
akik céltalannak látnak minden küz
delmet. Ebben a bomlasztó atmoszfé
rában a férfi elveszti az akarat kon
zerváló erejét, az öregember a meg- 
békéltség harmóniáját és a gyerek 
rugalmas lelkében elhalnak az örömök. 
A gyerek úgy cimborái a halállal, 
mint egy viharedzett, fatalista harcos. 
Az élet küzdelmei miatt elkövetett ön- 
gyilkosságok mind mementók, de az 
életúnt gyerekek egyenesen segélykiál
tások, melyek a világ lelkiismeretéhez 
ébresztőt harsognak. M ert ahol a 
gyerm ek  a halállal já tsz ik  döb- 
bentöen kom oly já ték o t, ott 
halálosan beteg az egész élet.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

A  m indennapi életből.
A vérnyom ás fontossága. Az 

ember manapság alig mehet már el 
társaságba, hogy elóbb-utóbb a be
szélgetés során szóba ne kerüljön a

vérnyomás kérdése. A társalgás ki
indulhat az üzletből, az időjárásból, 
a sportból, vagy a kártyából, de végül 
valamilyen formában mégis megpen
dítik ezt a tárgyat S természetes is, 
mert egyrészt minden tizenhárom 
ember közül legalább is egynek ma
gasabb a vérnyomása, mint kellene, 
s másrészt az emberek mindinkább 
tudatára ébrednek annak, hogy hol 
kell keresniük az okokat, amikor már 
a felkelésnél fáradtak és érthetetlenül 
nyomott a kedélyük s amikor néhány 
lépcső megjárása után elfogy a lélek- 
zetük s a szívük úgy ver, mintha a 
Lomnici-csucs tetejére másztak volna 
fel. A vérnyomás olyan életbevágó 
fontosságú minden felnőtt számára s 
róla mégis a legnagyobb tévedések 
forognak közkézen. A vérnyomás kér
désének tanulmányozása csak most 
kezdődött meg igazán. Az első lényeg
bevágó tévedés, hogy a magas, vagy 
alacsony vérnyomást sokan betegség
nek hiszik. A vérnyomás magassága 
és alacsonysága ép oly kevéssé jelent 
betegséget, mint a fejfájás. A vér
nyomás csupán tünet, amely azt jelzi, 
hogy a szervezetben valahol baj van. 
De még így sem egészen igaz a dolog. 
Vannak túlmagas és tűlalacsony vér
nyomású emberek, akik egyébként 
teljesen egészségesek. A vérnyomás 
tünetét tehát csak más tünetekkel 
való egybevetés utján lehet értékelni. 
A vérnyomás annak az erőnek nagy
sága, amellyel a szív a szervezet 
véroszlopára hat. Ezt az erőt higany- 
oszlop-milliméterekben mérik az úgy
nevezett sphygmomanometerrel, a szív 
összehúzódásának systole időpontjá
ban. A magas vérnyomás gyakrabban 
fordul elő mint az alacsony, de az 
utóbbi sokkal veszedelmesebb. A túl
magas vérnyomás legfőbb okai: az 
alkoholfogyasztás, a rendetlen, genyes 
fogazat és a rendesnél nagyobb test
súly. Ezek mellett természetesen ott 
vannak a magas vérnyomással leg
szorosabb összefüggésben álló szervi 
betegségek: a szív- és a vesebajok.

H E T I  K R Ó N I K A .

A kormányzó merénylőjét, Sztáron 
Sándort, aki két és félévvel ezelőtt leakarta 
lőni a kormányzót a Kúria hat évi fegy- 
házra ítélte. — Október 6-án az egyetemi 
ifjúság szép ünnepségek keretében áldozott 
az aradi 13 emlékének. — A bolsevikiek 
bünpörét vagy rögtönítélő bíróság előtt, 
vagy gyorsított eljárással tárgyalják le. — 
A Sárvárott tragikus módon elhunyt Hege
dűs György képviselő özvegye fellép a le- 
tenyei kerületben.

Csehországot, Massaryk vallomásai

szerint, a nemzetközi zsidóság segítségével 
hozták létre.

A szerbek durva támadást intéztek 
Magyarország ellen. — Ismét több magyar 
családot deportáltak Braziliába.

Az oláh király előzékenységet kíván és 
vár a polgári és katonai hatóságoktól az 
erdélyi magyarokkal szemben.

A szovjet-orosz kormány engedélyt 
adott 200 osztrák telepesnek Oroszországba 
való beutazásra és letelepedésre.

Törökországban erős háborús hangu
lat uralkodik.

A német delegáció nincsen felhatal
mazva, hogy Locarnóban bármely diplo
máciai egyezményt aláírjon.

Az angol tengerhajéra] körülzárta a 
Dardanellákat.

Locarnóban hatalmas konferenciára 
jöttek össze a nemzetek. A közvélemény 
szerint a sok eredménytelen után ez lesz 
az első, mely megküzd az eléje helyezett 
nehézségekkel.

Damaszkuszban a bennszülöttek véres 
zavargásokat rendeztek. A középületekről 
letépték a francia zászlókat.

H A R A N G S Z Ó .

Szenth. u. 19. vasárnapon.
Ev. Máté 9 .  i s .

„Bízzál fiam ! Megbocsáttattak néked a 
te bűneid“ . . .  Bízzál és kelj fel — ettől 
a két igétől megtelik élettel és tartalommal 
a hit és bizalommal az emberi s z í v  ! . .  . 
Mert fontos dolog, hogy a lélek szabad 
legyen s az ember Isten kegyelmébe tudja 
magát. Ehhez egy ut vezet: a hit és a bűn- 
bocsánat ú t j a . _____

A Bethlen G ábor Szövetség 
ez idén is nagyszabású ünnepélyt 
rendez a reformáció emlékünnepén, 
október 31-én este 1lé J  órakor a régi 
képviselöház üléstermében. A tavalyi 
ünnep a pesti protestáns társadalom
nak hatalmas megmozdulása volt; a 
teremből akkora tömeg szorult ki, 
amely megtöltötte az utolsó helyig a 
Kálvin-téri református templomot, ahol 
rögtönzött párhuzamos ünnnpélyt kel
lett rendezni. Az idei ünnepély előre
láthatólag még a tavalyinál is hatal- ■  
masabb megmozdulása lesz a székes- H 
főváros protestáns társadalmának, a

Az ünnepélyen több magyar pro
testáns egyházi és világi vezető em
beren kívül a német protestantizmus 
egyik legkiválóbb képviselője is fel
szólal.

Elnöki értekezlet. Az evangélikus 
egyetemes egyház püspöki és felügyelői 
kara báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő elnöklete alatt október 13-án el
nöki értekezletet tartott Budapesten.

Tisztelgő küldöttségek Kap! püspök
nél. A szombathelyi protestáns gyülekezet 
presbytériuma, a Protestáns Kör, a Pro
testáns nőegylet, a körmendi gyülekezet 
presbytériuma legutóbb testületileg jelen
tek meg Kapi Béla dunántúli püspöknél, 
hogy iránta való szeretetüknek, hódolatuk- 3 
nak, ragaszkodásuknak, hűségüknek kifeje
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zést adjanak a püspököt én  hírlapi táma
dásokkal kapcsolatban. A szombathelyiek 
szónoka Radó Gyula, a körmendieké Kluge 
Pál volt. A püspök melegen köszönte meg 
mindkét alkalommal a szeretetnek látható 
megnyilatkozását irányában s hangoztatta, 
hogy ó a békéért dolgozik s az a fontos, 
hogy az ember lelkiismerete ebben a te
kintetben nyugodt.

| Megyercsy Béla f  | Megyercsy Béla 
a budapesti református ifjúsági egyesület 
vezetője, vallástanár Zürichben váratlanul 
45 éves korában meghalt. Ifj. dr. Szilassy 
Aladárral ő alapította az első cserkész- 
csapatot Magyarországon.

A magyarhoni ág . hitv. evang. misz- 
szióegyesület f. évi október hó 22-én d. u. 
fél 3 orakor B u d a p e s t e n  az esperesi 
hivatalban (IV. Deák-tér 4. I.) r e n d e s  
k ö z g y ű l é s t  tart, melyre az egyesület 
tagjai s a misszióügy barátai tisztelettel 
megívatnak.

T á r g y :  Az alapszabályoknak megfe
lelő új szervezkedés.
Scholtz Ödön s. k. Dr. Schneller Aurél s. k.

egyházi elnök. világi elnök.
Felügyelőbeiktatás. A veszprémi evan

gélikus egyházmegye újonnan választott 
felügyelőjét: Mihály Sándor gazdasági 
felügyelőt e hó 28-án fogják ünnepélyesen 
beiktatni hivatalába Pápán.

Meghívó. A MELE f. évi október hó 
21-én délelőtt 9 órakor Budapesten, a 
deáktéri egyház dísztermében rendes évi 
közgyűlést tart, a következő tárgysorozat
tal : 1. Közének. 2. Irásmagyarazat, ima. 
Czipott Géza. 3. Elnöki megnyitó. Paulik 
János. 4. Teendőink. Báró Podmaniczky 
Pál. 5. A belinisszió legegyszerűbb eszkö
zei. Dr. Varsányi Mátyás. 6. Magyar honi 
diakonisszaügy. Gáncs Aladár. 7. A nyug
díjintézet reformja. Dr. Mikler Károly. 8. 
A lelkészi javadalmak valorizálása. Kovács 
Andor. 9. Theológus-Otthon. Dr. Deák Já
nos. 10. Pénztári jelentés. Blatniczky Pál. 
11. Tisztujítás. 12. Jövő évi vándorgyűlés 
helye. 13. Esetleges indítványok. Akik ked
vezményes vasúti jegyre reflektálnak, eb
beli igényükkel Kuthy Dezső titkár úrhoz 
fordulni szíveskedjenek. Nyíregyháza, 1925 
okt. 10. Paulik János elnök.

Lelkészi vizsgálatok Sopronban. A 
pécsi Erzsébet tudomány-egyetem theoló- 
giai fakultásán az őszi szak- és lelkészi 
vizsgálatok október 7—9. napjain tartattak 
meg Sopronban Kapi Béla püspök elnök
lete alatt. Szakvizsgálatot 8 ielkészjelölt 
tett, lelkészi vizsgálatot 5 dunántúli leikesz 
jelölt. Ezeknek: Bélák Sándor, Takó István, 
Kovács Béla, Hari Lipót és Gonda Ipoly- 
nak lelkésszé avatását f. hó 25-én Sopron
ban végzi Kapi Béla püspök.

Szeged. A Szegedi Luther-Szövetség 
zsúfolt templomban tartotta meg október 
6-ika hazafias gyászünnepélyét. Az ünnep
ség műsora a következő volt: 1. 505. sz. 
Közének. 2. Imádkozott Tátrai Károly. 3. 
Dr. Benkő István, a szegedi L.-Sz. igazga
tója előadást tartott. 4. Szabados: Hazam 
c. szerzeményét énekelte Szántóné Ladányi 
Mariska énektanárnő. 5. Október 6 c. ver
set írta és szavalta ifj. Paraszkay Gyula 
joghallgató, a szegedi Egyetemi L.-Sz. el
nöke. 7. Magyar Hiszekegyet énekelte az 
evangélikus férfikar. 8. himnusz. Az ün
nepség igen nagysikerű volt

A nagymórichidai és  árpás! egyesült 
evang. egyházközség f. hó 4-én lelkész
választó közgyűlést tartott, melyen 51 szó

többséggel Kovács Mihály pusztaszenllás2lói 
lelkészt választotta lelkészéül.

Új vallástanár. A budai egyházközség 
október 4-én tartott közgyűlésén dr. Kiss 
László felavatott lelkészt választotta meg 
vallástanárául.

Tanulmány úton. A soproni evangéli
kus tanítóképző intézet növendékei Sárvarra, 
Ikervárra, Szombathelyre és Jákra tanul
mányi kirándulást rendeztek. Ikervárott 
Krusnitzky Elek, az ikervári hadiárvaház 
igazgatója megvendégelte őket.

Tanitóválasztás. A németzsidányi le
ányegyház tanítójává Éder Ilona tanítónőt, 
néhai Éder József nemescsói lelkész leányát 
választotta meg.

A Harangszóért. Kiss István amerikai 
buzgó hivünk az előfizetés megújítása al
kalmából legutóbb 1 D t adományozott a 
Harangszó fenntartására — Ugyancsak e 
helyütt nyugtázzuk Szabó Sándor lelkész 
úr részéről előfizetés megújítása címén 
beküldött 21 D kézhezvételét s egyúttal 
hálás köszönetét mondunk a fáradozásért.

Lelkészbeiktatás Tállyán. A tállyai 
evangélikus egyházkerület bensőságes ün
nepély keretében iktatta be állásába okt. 
11-én új lelkészét, Zemann Zoltánt. Az 
ünnepélyen résztvevő miskolci, szerencsi, 
mádi és rátkai vendégek kíséretében érke
zett meg Zemann Zoltán evangélikus lelkész 
Tállyára, ahol az állomáson nagy lelkese
déssel fogadták. Az egyházkerületi vezető
ség élén Sóhalmy György egyházfelügyelő 
üdvözölte az új lelkészt, akt meghatódva 
felelt a lelkes szavakra. Majd tállyai haja- 
donok az állomáson gyönyörű virágcsokrot 
nyújtottak át új lelkészüknek. A vendégek 
ezután Balogh Samu nyug. kúriai bíró, 
földbirtokos lakására hajtattak, ahol villás
reggelin vettek részt.

Az avatási ünnepség fél 11 órakor kez
dődött a tállyai evangélikus templomban, 
amit szorongásig megtöltött az ünneplő 
közönség. Nemcsak Tailyáról, de Miskolc
ról, Szerencsről, Mádról, Rámáról, Abauj- 
szántóról és Monokról is számosán meg
jelentek az ünnepélyen. A gyönyörűen fel
díszített templomban a fdavausi és be
iktatási szertartást Nemes Károly főesperes, 
Vietórisz László és Varga László lelkészek 
végezték. A szertartás alatt a tállyai pro
testáns énekkar gyönyörű egyházi énekeket 
adott elő Poppe Béla ev. tanító vezetésevei.

A szokásos megható szertartások után 
Zemann Zoltán lelkész tartotta meg be
köszöntő beszédét. — Jézus Krisztus tegnap, 
ma és mindörökké ugyanaz — mondotta 
beszéde elején. A drága nap emléke, a 
szeretetteljes fogadás örökké emlékezetes 
lesz számára. Az első lépését a világosság 
és szeretet nevében teszi. Az anyagiság 
fertőjéből kívánja kiemelni a lelkeket. A 
kölcsönös megértéssel egy egyházat a Nagy- 
Magyarország boldog egyhazát akarja fel
építeni. Életének célját egyházához es már
tír hazájánoz kötötte. A krisztusi programm 
szeretetét akarja belevinni az életbe és az 
iskolákba is. Munkájáért csak kitartó, sze
rető sziveket kér cserébe és kéri a világi 
elnökség és a tanító támogatását, hogy 
munkáját egyháza és hazája üdvére ered
ményesen végezhesse. A felavatási ünnepély 
után közgyűlés volt, amelyen több kisebb 
ügyet tárgyaltak le, majd Zemann Zoltán 
beiktatott lelkész a tisztelgő küldöttségeket 
fogadta.

Meghívó. Az országos ev. tanáregye
sület 1925. évi október nó 21-én délután 
3A3 órakor Bpesten az ev. főgimnázium 
tanácskozó termében közgyűlést tart a kö

vetkező tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 
Dr. Szige'hy Lajos. 2. A titkár évi jelentése. 
3 A pénztáros évi jelentése. 4. A vetítőgép 
az iskolában. Dr. Bőhm Dezső. 5 Az öt
évfolyamú tanítóképző. Gerhardt Béla. 6. 
Jelentések indítványok.

A református és evangélikus főisko
lai hallgatók új étkezőhelyiségét a múlt 
vasárnapon nyitotta meg Ravasz László dr. 
püspök ünnepélyesen. Az étkezők száma 
230, ebből is latszik, milyen fontos munkát 
végeznek azok, akik ezt összehozták és 
irányítják. E munkát nap-nap mellett Péchy 
Berta diakonisszatestvér irányítja.

Őrihodos. Bevétele a gyülekezetnek az
1924. év folyamán 75.417 dinár, kiadása 
60.158 dinár. Tatarozásokra fordított 6662 
dinárt. Az összgyülekezetben született 20 
gyermek, meghaltak 33; házasságot kötött 
7 pár. Konfirmáltatott 19 gyermek.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.
Németország. A német evangélikus 

egyházak a mostani esztendővel egyházi 
életük egy új stádiumába léptek. A kon- 
zisztoriális rendszert felváltotta a presby- 
teriális. A tartományi egyházak most egymás 
után tartják synodalis üléseiket. Kezdte 
Brandenburg, folytatta a pomerániai, a 
sziléziai és a Rajna tartománybeli egyház. 
E synodális ülések jogköre tetemesen bő
vült az előbbi állapotokhoz képest, most 
munkakörébe az egyháztársadalmi és a 
szociális kérdések is tartoznak, eltekintve 
az egyházkormányzati kérdésektől.

A harci hegységben fekvő neinstedti 
belmissziói intézetek ez idén ünnepük 75. 
évi fennállásukat. Kezdetben csak fiúárva- 
háznak szántak, de idővel folyton bővült 
s ma árvaházon kívül van ott diakonok 
képző intézet és szellemileg gyöngék inté-. 
zete s ez utóbbiban 600 ápou

A Potsdam melletti Novaveszben lévő' 
belmissziói intézeirői e napokban készült] 
egy érdekes filmfelvétel. Bemutatja ez a’ 
film, hogy oktatják a siketnémakat, a va
kokat es a gyengeelméjüeket. Bepillantást 
enged a mindennapi iskola rendszeres éle
tébe, bemutatja ezeket a tanulókat a műhe
lyek munkájánál, feltünteti, hogyan műve
lődnek, hogyan szórakoznak es hogyan 
lesznek a társadalom hasznos tagjaivá. Ez 
a film az evangélikus szeretet munkájának 
apothézisa.

Jugoszlávia. Rettenetes vihar dúlt szep
tember folyamán Boszniában s sajna egy 
kis evangélikus gyülekezet adta meg az 
árát. Schutzberg faiu lett ennek a viharnak 
az áldozata. Nagy veszteség érte ezt az 
egyházközséget emberben, adatban és há
zakban egyaránt. A néhány évvel ezelőtt 
Gusztáv Adolf segéllyel felépült templom 
teljesen romokban hever, a lelkészlak és 
a gyülekezeti tanacsházbol csak néhány fal 
maradt meg.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Családi öröm. Nagy Árpád gércei 

evang. kantortanító családját Oktober 6-an 
fiúgyermekkel áldotta meg a jó Isten, aki 
a szent keresztségben Ferenc, László nevet 
nyert.

Eljegyzés. Kiss Lajos győrújfalui igaz
gató tatutó leányát, Sárikái eljegyezte Kiss 
Kálmán tiszaföldvári kántortanito.

Esküvő. Fényes esküvő színhelye volt 
okt. 10-én délelőtt a szombathelyi temp-
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'om : Jáno3sy Gábor Vasvármegye árva
széki elnökének és nejének, nemesmagasi 
Magassy Saroltának leányát, Piroskát ve
zette oltárhoz dr. Szakái Sándor orvos. 
Szakái Béla és neje, Csupor Ida meszleni 
földbirtokos fia. Az esketési szertartást a 
menyasszony nagybátyja, Jánossy Lajos 
komáromi esperes végezte, aki mély gondo
latokban gazdag, gyönyörű beszédet intézett 
az ifjú párhoz. Tanuk voltak Nádossy Imre 
dr., a m. kir. állatnrendőrseg országos 
főkapitánya és Kiss Gyula Zsigmond, Vas
vármegye árvaszéki ülnöke.

Ú J D O N S Á GOK.
Sopronban az úgynevezett bécsi kapu 

környékén római amfiteátrumot fedeztek fel, 
amely az archeológusok állítása szerint 
jóval értékesebbnek mutatkozik az óbudai 
amfiteátrumnál s lehet, hogy — ha feltárása 
sikerül — Sopron varos idegenforgalmát 
nem remélt mértékben fel fogja lendíteni.

Barlangi medvét találtak a dobsinai 
barlangban. Augusztus vége óta szorgal
masan folyik a dobsinai jégbarlang eddig 
meg ismeretlen részének felkutatása. A ku
tatók behatoltak a barlang legmélyebb és 
iegnidegebb rétegébe, ahoi egy barlangi 
medve (ursus speiarus) jégbefagyott csont
vázára akadtak.

Forint lesz az új pénzegység. A mi
nisztertanács legutóoo a forintot fogadta 
ei az új penzegység alapjául. Egy lonnt 
értéke 2U.UOO K lesz.

Növekszik az analfabetizmus Fran
ciaországban. A háború óta az analfabe
tizmus Fianciaországban erősen növekszik. 
Ma Körülbelül 300 ezer francia 16 és 20 
ev közölt nem tud írni és olvasni.

A szerb rendőrség visszaállította a 
pellengért, Törökbecsen a rendőrség visz- 
szaauúotta a középkort és újból divatba 
hozia a pellengért. Egy Horváth Ferenc 
nevezetű tolvajt ugyanis a rendőrök hátán 
a lopott holmit tartalmazó batyuval végig
vezették a községen es közben arra kény- 
szerítettek, hogy ezt kiabálja: „így jár az, 
aki lop.“ A szerb rendőrség középkori jel
legű cselekedete a lakosság kőréoen nagy 
feinaborodaat keltett.

A párizsi expressz összeütközött egy 
tehervonattal. A párizsi expressz Sirass- 
burg mellett összeütközőit egy tehervonattal.

A bolgár petroleummező is kigyul
ladt- A bulgáriai Vazkov es Nazsovje'v 
községek határában óriási tűz támadt az 
ottani petroieumterüieteken.

Felhívás a felvidékiekhez, különösen 
a  szepeslekhez! A felvidéki magyar sajtó 
ma missziót tolt be. Folyó évi junius kö
zepe óta a lőcsei 63 eves Szepesi Híradó 
(ezelőtt Szepesi Hirnók — Zipser Bote) es 
az iglói 40 eves Szepesi Hírlap (ezelóít 
Szepesi Lapok) fúziójával fokozott mértek
ben óhajtja szolgaim a Felvidéken élő 
magyarság szent ügyöt és fenntartani to- 
vabora is a szoros kapcsolatot a szülő

földjüktől elszakadt Zipserek és Felvidék 
iránt érdeklődők között. A „Szepesi Híradó 
— Szepesi Hírlap“ egyesült szepesmegyei 
magyar lapok előfizetése Csonka-Magyar- 
országon egy negyedévre 05.000 K. Az elő
fizetés eszközölhető pénzesutalványon Förs
ter Rezső oki. vegyészmérnök, magyaror
szági szerkesztőnél Budapest, Vili.,Mária-u. 
20. 111. 26/a. — Minden igaz felvidéki leg
alább előfizetésével támogassa szülőföldje 
magyar lapját!

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Uj Idők 41. számában folyta
tódnak Surányi Miklós és Philipp Oppen
heim érdekes regényei. Cikket ebne a 
számba: Rákosi Jenő, Lyka Károly, Tho- 
roszkai-Wigand Ede, elbeszélést: Erdős 
Renée, Illy János, Lovászy Károly, verset: 
Radó Antal írt. A művészi és időszerű 
képek gazdag sorával illusztrált szám tar
talmát a lap népszerű rovatai: a divat, 
szerkesztői üzenetek és szépségápolás te
szik teljesse. Az Uj Idők előfizetési ára 
negyedévre 80.000 korona. Muíatványszá- 
moi kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal 
Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

Magyar Lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes re
gény folytatódik. Az egyik Tutsek Anna 
„Jázminvirág“, a másik L. Alcott „Régimódi 
kisasszony“. E regényeken kívül mulattató, 
tanulságos és érdekes olvasmányok, szebb
nél szebb képek egész kincsesházát találja 
meg az olvasó a lapban. Minden előfizető, 
aki 50.000 koronával fizet eiő egy negyed
évre, a Magyar Lányokon kívül narom 
kiváló, szép kiállítású ifjúsági regényt kap. 
A Magyar Lányok előfizetési ára negyed
évre 30.000 korona. Mutatványszámot kívá
natra ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, 
VI., Andrássy-ut 16.

Az Uj Idők 160 millió koronás so rs
játéka. A most következő évnegyedben 
Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapja 
az Uj Idők olvasói számára két sorsjátékot 
rendez, amelyben a féléves előfizetők díj
talanul vesznek reszt. A kisorsolásra kerülő 
nyeremények értékének összege 160 millió. 
Ugyancsak ebben az évnegyedben közli a 
lap Herczeg Ferenc: A Ilid és Surányi 
Mndos: A szörnyeteg című regényeit. Az 
Uj Idők előfizetési ára negyedévre: 80.000 
korona. Mutatványszámot kívánatra díjmen
tesen küid a kiadóhivatal: Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16,

Az Iskola tan ít. Az Én Újságom nevel. 
A tanítás megkezdésével űzessen elő 4—10 
éves gyermeke részére, Az Én Újságomra, 
a Pósa Lajos alapította lapra, amelyet most 
üaai Mózes, a , kiváló író és pedagógus 
szerkeszt. Az Én Újságom a tegregioo, 
legelterjedtebb magyar gyermeklap. üaát 
Mózes, a lap szerkesztője, valósággal atyja 
minden kis olvasójának, aki nemcsak a 
gyermek lelki fejlődésére van nagy hatással, 
üe az olvasókkal folytatott ailando levelezés 
toiytan figyelemmel kisérheti azok szellemi 
eiorehaiauasát is. Az Én Újságom tanít, ne
vel, szórakoztat. Mutatványszamot kívánatra

ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.

Vele!«» uerkeuM é* kiadó: CZIPOTT «KZA 
Raratgottkird, T »«»ár* eg/e. 

Sxerkeaxtőtára: NÉMETH RABOLT. 
Kóitrutokit nem adunk rlasxa.

Tanítónő elmenne vidékre, gyerme
kek mellé is. Cfm a kiadóban. i—3

Ültessünk gyümölcsfát!
Szaktanáccsal, ajánlattal, készséggel szolgál 
U n g v á r y József faiskolája Cegléd, vagy 
Budapesti irodája VI., Andrássy út 56. — 

Árjegyzék ingyen.

Janszky István
Csorna. 12—12

Ajánlja saját készítésű damasztáruit, ú. m .: 
abrosz, szalvéta, törülkőzőkendőit, da- 
m aszt-grádlit. Azonkívül len- és kender
vásznait kizárólag jó minőségben. - ■■■ 
----------  Alapittatott 1892-ben. -----------

Január hó végére németül tudó káplánt 
keresek, jelentkezőknek szívesen adok fel
világosítást. — Gallé István ág. h. evang. 
lelkész H a r t  a, Pest m. 2— 3

BANGÓ JO G I SZE M IN Á R IU M
Budapest, IX., Ráday u. 14. 

Sikeresen készít elő vidékieket is I

Mely kistermelőnél szerezhetném be évi 
szükségletemet és kilónként milyen árban ? 
Fekete friss term ésű mustármagból, ese t
leg lenmagpugácsaból vagy ezerjófüből. — 
Steinhausz Béla gyógyszerész Putnok. 2— 4

Kiválóan szakképzett orgonaépitő, 
ki huzamosabb ideig Németországban, 
Hollandiában, Schweizban, Ausztriában 
stb. dolgozott, elsőrendű kül- és bel
földi bizonyítványokkal rendelkezik, 
ajánija magát orgonák építésére, átala
kítására, javítására jótállás mellett.

Címe: 4—10
MARZELL E N D R E

orgonaepítö
Budapest, IX., Közraktár-ucca 14.

Erzsébet Királyné szálló Budapest, IV., Egyetem-utca 5. és 7.
Elsőrendű modern polgári szálló, a Belváros központjában. Központi fűtés, mosdók hideg
meleg vízvezetékkel. Lift. E l i s m e r t  jó k o n y h a .  Esténként cigányzene. Polgári árak.

Evangélikus papok és családok megszokott találkozó helye. 11-12 S z a b ó  Im re , szállodás.

Hirdessen a  „ H a r a n g s z ó “ -b an .

Nyomatott WtlUsch Nála vUlamOzema könyvnyomdájában Swnlgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1 9 1 0 -b e n .

Laptu la jdonos:

i  D a n í n t f i l !  L u i ü e r - S z ö v e l s f i u .
A z  O rszftg o ft L u t h e r -H z Ö T O t - 

l é g  h lT z t u lu n  l a p j a .

ivézirztűk, előfizetési dijak 
és reklamáoidk « 

HARANGSZÓ szerkesztő 
kiadóhivatalénak 

Buantgotthárdra (Vaavm.) 
küldendők. 

Klőfiaotést elfogad 
minden evrtng. lelkész 

ét tanító.
MdOjelsolk m ie d e n  v a s á r a a p .

9

A z ég és fö ld  e lm ú ln a k , 
de az én  beszédeim  soha el n e m  m ú ln a k .

Szerkesztő^kiadóhivatal:
s z e n t g o t t h Ar d .

Vasvármegye.
A „HAHANHHZd* 

előfizetési ára: a negyedik 
negyedévre 1S.OOO korona. 
Caoportos küld. 15.000 K. 
Latker-Szővetégt tagoknak 

10°/*-oi kedvezmény. 
Amerikába egéBz évre 1 
dollár ; az utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 Iá.

A »Harangéul* terjeaaté- 
tére befolyt adományokból 
szórványban lakó híveink 

nek Ingyenpéldányokat 
küldünk.

Őrizkedjetek a farize
usok kovászától!. . .

Máté 5 . 20. »Mert mondom 
néktek, hogy ha a ti igazsá
gotok nem több az Írástudók 
és farizeusok igazságánál, 
semmiképen sem mehettek be 
a mennyeknek országába.“

Jézus tehát a farizeusok igaz
ságával nem érte be, sőt egyene
sen elitélte azt. Vájjon miért? Ta
lán azt akarta, hogy követői még 
kegyesebbek és még szentebbek 
legyenek azoknál a kegyes és szent 
farizeusoknál ? Hát nem elég az, 
ha az ember kerüli a bűnt és egész 
lélekkel igyekszik betölteni Isten 
parancsolatait? Nem elég, ha buz- 
gólkodunk az imádkozásban, az 
alamizsna-osztogatásban, a temp
lomlátogatásban és egyéb jócsele
kedetekben ? . . .

Ne felejtsük el, régen meg van 
írva: Az ember azt nézi, ami a 
szeme előtt van, Isten pedig azt 
nézi, ami a szívekben van! És 
ludjátok-e, mit látott az Úr minden 
látszólagos erény és igazság elle
nére is a farizeusok szívének a leg
mélyén? Ott látta a lehető legna
gyobb bűnt, mely Isten előtt a leg
iszonyatosabb, ott látta a bűnök 
bűnét, amely még azt a kevés jót 
is, amit talán cselekszik az ember, 
értéktelenné teszi, és ami alkal
matlanná tesz bennünket Isten ke
gyelmének elfogadására.

És ez a bűn az elbizakodottság, 
a lelki felfuvalkodottság, amely el
hiteti az emberrel, hogy ő már Is
ten előtt megigazult és egészen 
alkalmas a mennyei polgárságra. 
A farizeusok ezzel az önigazsággal, 
ezzel az öumegváltással áltatták 
magukat s éppen ezért az Isten 
küldötte Megváltó nem is talált 
náluk meghallgattatásra.

O h! csak nyitott szemekkel vizs
gáljuk magunkat! Csak egy pillan
tás az Isten tökéletes törvényének 
tükörébe és minden elbizakodott
ságunk szétfoszlik, minden dicse- 
kedésünk megszégyenül, minden 
beképzelt önigazságunk összerop
pan az Isten igazsága előtt és nem 
marad más, mint ez az alázatos 
könyörgés:

Nyüzsgő hangyaboly a város. 
Mindenki siet. Mással sem törődve, 
közömbösen mennek az emberek, 
mintha misem érdekelné őket. Az 
ucca beszél. A falakon hatalmas 
plakátok merednek. Sárga-kék szi- 
nei megállítják a legsietősebbet is 
egy röpke pillanatra. „Katholikus 
nagygyűlés . . .“, olvassák a kö
zömbösek. „Katholikus díszfelvo
nulás“, állnak meg érdeklődve a 
pápás egyházat vallók. „Már me
gint katholikus mozgalom“, álla
pítja meg a protestáns bizonyos 
fanyar keserűséggel. És én, ki bát
ran, büszkén vallom hitemet, cso
dálattal nézek fel a Máriás egy
házra egy pillanatra azért az ön
tudatért és tájén gondolok arra, 
hogy ugyan mikor merünk már 
egyszer mi is szólni ? A lapok ha
sábos cikkeket hoztak arról a 200 
ezer főnyi katholikus felvonulásról, 
arról a tömegben megnyilatkozó 
hitvallásról.

Közeledik október 31. Alig pár 
hét választ el bennünket a szellemi 
ébredés, a krisztusi igazság meg
világításának napjától. És mintha 
még a messzeségben lenne vala
hol. Oly kevés emlékeztet arra, 
hogy várják. Falragasz, mely gyű-

„Ne szállj perbe én velem,
Oh én édes Istenem ;
Érzem, meg nem állhat 
Előtted én lelkem,
Elkárhoztathatsz engem.
Oh töröld el én vétkem,
Irgalmas jó Úristen;
Szent Fiad véréért 
Könyörülj énrajtam,
Tebenned van bizalmam.“

Ámen.
Németből: N. M.

lést hirdetne . . . Mily merészség! 
Sehol egy határozott felkiáltás, 
hogy emlékezzünk, egy szó, mely 
buzdítana: „Protestáns 1 érezz, lel
kesülj, készülj. Ünnep lesz, ünne
pet ülünk nemsokára!“ Az isko
lákban még nem hirdették ki. 
Annyira biztos, annyira erős a 
protestáns öntudat, hogy elegendő 
az utolsó óra az elkészülésre ?! 
A törvény megadta nekünk is azt, 
hogy a naptárbeli számos nagy és 
kis szentek piros betűs ünnepei mellé 
mi is egyet írjunk oda: október 31- 
ikét. De sajnos, a mi ünnepünk 
csak papíron van ; még nem ment 
át a köztudatba. Mit tesznek az 
evangélikus iskolák, hogy ezt a na
pot kiemeljék a szürkeségből? Hal
lottam, hogy egy fővárosi gyüle
kezetben a tavalyi évben szeptem
bertől kezdve arról a témáról ta
nítottak az összes iskolákban a 
vallástanárok, hogy mit köszönhe
tünk a protestantizmusnak? Pálya
díjakat tűztek ki a legjobb dolgo
zat jutalmazására. Vájjon hány 
helyen tették ezt?

Október 31! Lángbetükkel sze
retném felírni az égre. Evangéli
kus testvérem, emlékezzél. Légy 
erős. Légy bátor. Légy már egy-

Ünnep? Félünnep? Köznap?
I r ta : Lévay Anna.

Mit Áldozol a H arangszóért?
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szer öntudatos. Képzeletemben egy 
képet látok: Az ország szívében 
harangok zúgnak. Ünnepi ruhás 
ifjak és lányok sietnek nagy cso
portokban a templomokba. Az üz
letek zárva. A kereskedők és ipa
rosok ünnepelnek. A hivatalokban 
is megállt a hatalmas gépezet röpke 
24 órára. A kávéházak, vendéglők 
üresek. Szűk a templom annak a 
hatalmas tömegnek befogadására, 
amely egyre és egyre hömpölyög 
az Istenháza felé. Iskolás gyerme
kek Luther-kabátos vallástanáraik 
vezetésével vonulnak fel. Ezernyi 
és ezernyi sokaság levett kalappal 
áll egy fehér zászló előtt, amelyre 
lángbetükkel írták fe l: Erős vár 
a mi Istenünk! Az uccákon, amerre 
a szem ellát, hangos plakátok ma
gyarázzák, hogy hol, mely időben 
ülik a reformáció legszentebb ün
nepét? Luther szobra magasan te
kint ég felé. Bronzalakja ma még 
mintha jobban megnőtt volna. Ke
zében erős, dacos markolással ra
gadja a Bibliát. Mintha belehar
sogná a tömegbe: „Itt állok, más
kép nem tehetek, Isten engem úgy 
segéljen!“ A templomok bejáratá
nál sajtótermékek tornyosulnak. 
Mind egy-egy gyönyörű szó evan
géliumi hitünk igazságairól . . .

És tekintetem, mialatt a lelkem 
fel akarja szívni e csodaszép, büszke 
képet, újból találkozik a sárgake
resztes falragasszal: Katholikus
nagygyűlés. Amott a képzelet cso
dás országa, itt a sivár való.

Felvetem a kérdést: Van-e, le-

Októberi este.
Kék azúrján az estéli égnek 
A Göncölszekér gyémántjai égnek,
A hold aranya sápadtan világol, 
Sápadt levél hull a kopaszodó fákról.
Egy-egy felhőrongy feketiil a kékre, 
Ősz apó kiült a tó parti rétre 
S  pipál. Pipája füstje szürke köd, 
Tar gályák között kósza szél zörög.
Lányok álmodnak nyárról az estén, 
Víg nóta szól a bor szüretén.
És én valami sajgó fájást érzek, 
Hogy múlik az élet, futnak az évek.

SZABÓ GÁBOR.

M E S É K .
Irta: Farkas Mihúljné.

A kis lámpásról.
Diszes kis lámpás terjesztette fényét az 

uri-szobában. Festett porcellánból volt a 
talapzata s a gazdaasszony virággal ékes 
ernyőcskét alkalmazott reá.

het-e reménye ennyi közönynek? 
Hihető még egy eszme felmagasz- 
talása ennyi némaságra? Hol vagy
tok ti hitvallók? Hol van, aki ki 
meri kiáltani: „Evangélikus va
gyok. Ünnepem van. Ma az Űré 
a napom.“ Közömbös kalmár volna 
az evangélikus kereskedő és ipa
ros, ki egy napi bevételétől tenné 
függővé ünnepszentelését? A zsi
dót kalmárnak, rideg üzleti szel
lemnek tartjuk, aki előtt csak az 
önérdek lebeg, minden ideálizmus 
hiján. De őszi nagy ünnepe alkal
mával mégis zárva az üzlete, nem 
megy hivatalba. Nem dolgozik. Az 
a nap a Jehova napja. Egy Mária- 
napon akad-e katholikus, aki azt 
mondaná: „nem, én nem ünnep
iek !“ Ez a nap olyan, mint a többi! 
Csak mi evangélikusok vagyunk 
megalkuvók. Csak mi nem merünk 
határozottan fellépni még akkor 
sem, ha a törvény nekünk is ítélt 
valam it!

A legegyszerűbb katholikus is 
bátran megvallja a hitét abban a 
Mária-éremben, vagy abban a 
templom előtti keresztvetésben. 
Csak mi evangélikusok alkuszunk 
mindig önmagunkkal. Nekünk min
dig szempontokat kell szem előtt tar
tanunk: „Hogy így nem tüntethe
tünk“, „Hogy mit mondanának 
ehhez a felekezetiséghez a katho- 
likusok?“ „Hogy nekünk a békes
séget kell hordozni.“ Evangélikus 
népem, nem békeszeretet ez, ha
nem gyáva árulás. Nem harc az 
mindjárt, ha mersz mindig és min-
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Mindez nagyon elbizakodottá telte a kis 
lámpást, s szívéből lenézte a kis agyag- 
mécsest, amely a konyhában pislákolt.

Bizony kezdetleges kis szerszám is volt 
az. Valami törött csempébe olajat töltött a 
szolgáló, 8 foszlányból kanócot sodort bele. 
Most azután égett libeg-lobogva, ha némi 
sercegéssel is, de minden tehetségét bele
vitte az igyekezetbe, hogy maga körül leg
alább egy kis térséget megvilágítson.

„Hallod-e, te kis agyag-mécses — szólt 
a lámpás — nehogy még utóbb atyámfiának 
képzeld magadat! Az én rokonom a szép
séges holdvilág, amely nézd! amott kel fel 
pompásan az égen. Jó estét, drága néném 1 
Mittévök lennének — ugy-e — nélkülünk 
az emberek?!"

A hold pedig szelíden mosolyogva ment 
tovább a maga utján, őt nem alázta meg 
ez a rokonság De a kis mécses se bánta, 
hogy kitagadták, csak égett, világolt, buzgón 
tovább.

A vizesés.
Időtlen-időkön át bujkált a forrás a 

szirtek ölén és vágta, törte magának némán, 
türelmesen az utat a szabadulás felé. De 
mikor kibuggyant a szikla-falon, ujjongva, 
csobogva zuhant alá, szikrázva tört meg 
a napfény cseppjeiben, úgy rohant dalolva

denki előtt protestáns lenni. Még 
csak védekezés sem. Vagy harc a 
katholikus tábor 200 ezer főnyi 
felvonulása ? Vájjon melyikünk 
mondaná erre, „ni, hogy támadnak 
m inket!“ Csak a mi cselekedete
inkben lenne a viszály magva ? 
Ami odaát érdem, az nálunk bűn ? 
Ami ott erő, az nálunk gyengeség? 
Ami ott öntudat, itt tüntetés?

Keresem a bűnöst a bűnben. 
Kemény szót kell kimondanom: A 
mi egyházunkban van a bűn. Mert 
hiszen nálunk még ma is sok he
lyen úgy van, hogy a saját temp
lomunk zárt október 31-én, csak 
a következő vasárnap ülik ezt a 
napot, mert így, mert ú g y . . .  Amíg 
mi évtizedeken keresztül tesped- 
ttink, addig majdnem el is vesztünk.

Fel hát a szívekkel! Nyíljék meg 
októberi nagy napunkon minden 
protestáns templom külön az ifjak
nak, külön a nagyoknak. Tartsunk 
nagy gyűléseket. Legjobb egyházi 
és világi szónokaink álljanak ki 
kezükben a feloldott Bibliával. Haj
nali sugár világítsa meg első lépé
süket, fáklyafény kísérje őket ott
honukba.

Evangélikusok! Szeretnék egy 
szót kiáltani nektek, hogy meg
halljátok: ne legyetek szolgalelkek!

Október 31-ike közéig. Ébredje
tek, ünnepeljetek!

Gyüjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a Harangszó  

fenntartására.

1925. október 25

célja elé.
Mert a szabadság diadalmas érzete kitör 

a szívből és dalra készt, csak a rabságot 
tűrjük sírva, szótalan.

Az édes-anya.
A mesgye partján ült egy asszony. Ősz 

haja a homlokába hullt, sötét kendőjét 
lebegtette a szél, két kezével átfogta térdeit 
s bánatos tekintete bizonytalanul révedezett 
a messzeségbe.

Árván, elhagyottan, így ült olt egyedül.
A lábainál pedig dús kalásztenger hul

lámzott s ezer virág tarkázta a réteket.
És mert az asszony szíve tele volt ke

serűséggel, halk szóval panaszolta búját a 
magánynak: „Mit keressek még a földön? 
Akiket szerettem, akikért mindent áldoz
tam, rút hálátlansággal megtépték szívemet. 
Nincsen már erőm, tovább küzdeni értük, 
óh, fogadj be engemet, örök nyugalom 1“

A szenvedők megértik egymást. A föld 
elküldte hozzá illatos páráit és néma nyel
ven azoktól üzent:

„Tekints reám 1 Ért-e valakit több bán- 
talom, mint engemet? Évről-évre földúlják, 
meghasogatják testemet, éles ekevassal, 
szöges boronával gyötörnek és én mégse 
büntetem kínzóimat. Szivem vérén tápláló
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Megnyugvás.Wittnyédy Pál albuma.
Irta : P ayr Sándor.

Wittnyédy Pál, a hírneves soproni 
prókátornak, Istvánnak második, de 
legkedvesebb és legképzettebb fia 
volt. Sopronban 1649. április 4-én 
született. Ott nevelkedett ő is többi 
testvérével együtt a Szent- Qyörgy- 
uccai díszes családi házban. Már 
mint 12 éves kis diák a soproni 
magyar lyceum csarnokában latin 
gyászbeszédet mondott Keresztesi 
Fejérvári János nemes ifjú felett, me
lyet a büszke apa nyomtatásban is 
kiadott (Lőcse, 1661.) Német egye
temre ezt a hát nem küldte ki, mert 
János, az idősebbik fia nagyon el- 
korhelykedett a bursok között.

Pál tehát csak itthon tanult és ké
sőbb Eperjesen. Házi praeceptorai is 
voltak, a többek közt Zabanius Izsák 
és Guth Jakab. Tudásvágya oly nagy, 
hogy egy fogoly török asszonytól, kit 
atyja a házukban tartott, a török 
nyelvet is megtanulta. Mint 15 éves 
ifjút az apja már a török háborúba 
is magával vitte Zrínyi Miklós tábo
rába. Visszatérte után Eperjesen foly
tatja tanulmányait, majd pedig Szilé
ziában és Franciaországban jár utazni, 
nem annyira tanulás, mint inkább 
bizonyos külföldi összeköttetéseknek 
a megszilárdítása végett. Melegen 
érző, művelt nemes lélek volt az ifjú, 
az apai tradícióknak hű ápolója. Ba
rátai, volt mesterei mint a haza le-

gabonát nevelek számukra és szépséges 
virágokat, hogy gyönyörködjék a szemük. 
Mert adni százszorta jobb, mint kapni és 
csodálatos erőt kölcsönöz az önfeláldozás I“

Az asszony megfogadta a másik édes
anyának — a földnek — szavát, fölkelt és 
visszatért az életbe, hogy tovább osztogassa 
szíve kincseit abból a kifogyhatatlan arany
bányából, amit úgy hívnak, hogy anya-sziv.

A lámpa-oszlop.
A fordulónál — ahol legtöbb szükség 

volt reá — egy uccalámpa szórta fényét a 
járókelőkre, ő volt a sötétség elüzője, a 
cél, a központ, a tájékoztató.

Egyszerű külsejű, de megingathatatla
nul szilárd vas-oszlop tartotta öt magasra 
emelve s ő ott a biztos talapzaton békén 
teljesíthette hivatását s nevelhette a saját 
önérzetét.

Minden megpróbá'tatás és bántalom az 
oszlopot érte. ö hozzá támasztotta létráját 
a lámpagyiíjtogató, mikor estennen köteles
sége teljesítésében eljárt, őt szidta a kor
hely, ha éjnek-éjszakáján belébotlott, mert 
szűk volt neki a széles ut, őt próbálta 
kicsavarni helyéből a dühös szélvész, mikor 
végigrohant a világon, pusztító kedvében.

Ámde azért csak a lámpást dicsérte min
denki, hogy milyen fényes, milyen pótolhatat
lan, milyen jóltevője mindeneknek. Az oszlo
pot észre se vette, ügyet se vetett reá senki.

Hálát adok néked óh Uram Istenem 
én szegénységemért. Hogy nincs mammon-

[kincsem.
Becsi;leles munkán szerzett hiv kenyéren 
engedsz munkálkodni. Irdatlan mesgyéken 
új utat taposni, másolat is vonni 
szent országod felé.

Áldlak én Istenem a csapásokért is, 
amik rámszakadnak s lelkem könnyre vérzik: 
Hogy adsz mégis erőt, élő reménységet. 
Erős bajvívóként élni életemet,
S Krisztusom követve, hitben nem csüggedve 
vinni győzelemre 
az ő szent keresztjét.

IHÁSZ SÁNDOR.

endő oszlopáról szólnak róla is. 
Családi emlékkönyvüket érdekes fel
jegyzésekkel ő folytatta tovább. Zrínyi 
munkáit már kéziratban olvashatta a 
szülői házban, mert atyjának maga 
a nagy költő küldte meg azokat át
nézés végett.

A családnak irományait nyomban 
az apa halála után hatóságilag akar
ták lefoglalni. Egy részét talán el is 
vitték, a kényesebb aktákat maga a 
család semmisíthette meg; de azért 
több értékes darab mégis csak fenn
maradt a levéltárukból. Ilyen ezek 
közül Wittnyédy Pál albuma, mintegy 
három ujjnyi vastag, bőrbe kötött 
díszes emlékkönyv, a szokott hosszas 
téglány formában. Sok kiváló egyé
niség eredeti névaláírása és jelmon
data van benne különféle helynevek
kel és dátumokkal, melyek nemcsak

Az aranykulcs.
Fönn a hegytetőn egy hatalmas vár

kastély emelkedett. Nem őrizte tüzokádó 
sárkány, mint a mesékben szokás, ágyuk 
torka sem ásított a bástyákon, hogy elriassza 
a közeledőket, csak egy óriási vaskapu 
zárta el a bejárást.

Történt pedig, hogy egy fiatal vándor 
mindenáron beakart jutni a várba, mert 
úgy kívánták azt érdekei. Megzörgette hát 
a kaput és szerényen bebocsátást kért, 
miután azonban választ nem kapott, két 
kézre fogta buzogányát és nagy dörömbölést 
vitt véghez. Ámde hiába. Különböző ku!csok 
voltak nála, azokat mind sorra próbálgatta 
a zárba, de egyik se nyitotta azt. Megpró
bált furfanggal bejutni és lappangva meg
kerülte a várat, valami mellékajtót vagy 
rést keresve, de minden igyekezete kudar
cot vallott.

Kedvetlenül folytatta hát útját. Az erdő
ben a remetével találkozott, aki ott gombát 
szedett és csodálatos szemével az emberek 
szivébe látott

Leültek egy nagy bükkfa alá és az ifjú 
elpanaszolta baját az öregnek.

„Minapában járt itt egy társad“ — szólt 
a remete — „ő is tőlem kért tanácsot. O 
nyilazni próbált, de bármily gondosan 
feszítette is a húrt, a célt eltalálnia sohase 
sikerült. Tanácsomra egy arany nyílvesszőt 
röpített ki és az rögtön ott fészkelt a cél

az ifjúnak utazgatásait jelölik meg, 
hanem fényt vetnek az egész család
nak előkelő összeköttetéseire is. Nem 
csak különféle utjain gyűjtött ilyen 
emléksorokat, hanem itthon is sok 
kiváló vendég fordult meg a Witt- 
nyédy-házban (mint például gróf Zrí
nyi Miklósné Löbl Mária Csáktornyá
ról és gróf Bethlen Miklós Erdélyből) 
s az élelmes ifjú már korán felhasz
nálta az ilyen alkalmat emlékköny
vének gazdagítására.

Albumok készítése és az úgyne
vezett albizálás régi szokás volt ha
zánkban is. Később a külföldi egye
temekre készülő ifjak ezt olyan for
mában csinálták, hogy a kiváló egyé
niségeket felkeresvén, a névaláírással 
azoknak anyagi segítségét is szíve
sen vették. Elfogadhatták önérzettel, 
fontos nemzeti és kulturális missziót 
végeztek ők nagy szenvedések és 
nélkülözések árán. Ilyen albummal 
járt például a beledi születésű Sze- 
niczei Bárány György, a mi magyar 
Franckénk, Petróczi Kata Szidónia, 
a nagy poéta asszony házában és 
ilyen albummal kereste fel még a 
szentandrási születésű Kis János is, 
a mi soproni költő papunk a Rad- 
vánszky, Ráday és Podmaniczky csa
ládokat.

Wittnyédy Pál anyagi segélyre nem 
szorult, ő csak kedves emlékül kérte 
a náluk megfordult, vagy útközben 
meglátogatott jelesebb férfiaknak sa
játkezű bejegyzéseit. S az első ilyen

kellős közepében. Mivelhogy aranybólvaló 
volt. Tégy te is egy aranykulccsal kísérletet 
és meglátod, bejutsz oda, ahova akarsz. 
A ti világotok nem az én világom többé, 
de valaha én is köztetek éltem s elhoztam 
magammal a szomorú tapasztalást, hogy 
az aranynak nem bir semmi ellentállani, 
se zár, se jellem, se szív!"

És az aranykulcs csakugyan kinyitotta 
a zárat. Sajnos, hogy ezt tagadni nem lehet I

A kiszáradt folyó.
Valaha egy bővizű folyó kanyargóit át 

a róna-vidéken s áldása volt mindazoknak, 
akik körülötte éltek.

Kövér halak fickándoztak hullámaiban, 
partja mentén a buja legelőkön fehér szőrű 
gulyák kongatták kolompjaikat s a kebléből 
fölszálló párák szétterültek mind a vidékre, 
mely dúsan ontotta a termő kalászt.

Az emberek örömmel fogadták mindez 
előnyöket és nem kutatták, hogy kinek 
köszönhetik.

Idők múltán azonban apadni kezdett, 
majd teljesen kiszáradt a folyó, mert nem 
táplálták többé a források, amelyeknek 
erejét köszönheté s kopár, elszikkadt lett 
az egész tájék.

A vidék lakói pedig zúgolódtak jólétük 
elmúlásán, de még most se emlegették 
hálával azt, ki ennek okozója volt. Ilyen 
kiszáradt folyó partján állt már — úgy-e 
— elgondolkozva egyikünk, másikunk?!
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kiváló alkalom volt, melyet az ifjú 
jól fel is használt, a szentgotthárdi 
csata 1664-ben. Ekkor ugyanis az át 
utazó francia tisztek nagy számmal 
keresték fel Wittnyédy házát. A jeles 
prókátor már előbb is levelezett Őre- 
monville, Coligny, Brisach, de Feuil- 
lad, Guitry és más franciákkal. Er
zsébet nevfi leányának a lakodalmán 
is több francia tiszt volt jelen.

Az emléksorokat gyújtó ifjú itt hát 
bóven arathatott. Van is az album
ban legalább 30—40 francia bejegy
zés, kóztük több a márki, gróf és 
báró; úgy, hogy azt kell hinnünk, 
ezt mind nem is itthon Sopronban, 
hanem egy részét külföldi utján sze
rezte. A soproni bejegyzések 1664. 
aug. és október havából valók. A név 
mellett ott a nemesi pecsét is, az 
írás nem valami szép, meglátszik, 
hogy íróik jobban értenek a kard , 
mint a toliforgatáshoz.

Csak néhány névaláírást jegyzek 
ide: Guido de Calvo Monte Guitrius 
(Guy de Chaumont Guitry). Henry 
Joseph de Peyre Comte de Troisvil- 
les, M. P. Franciscus Bethune dux 
de Sully, Emanuel Comte de Crussot, 
Monsieur le baron de Layde Jousse- 
rand, Charle Nicolas de Crequi Mar- 
quio de Ragny. Némelyik név mel
lett ott a katonai rang i s : Michael 
Marquio de Castelnau, gubernátor 
urbis et arcis Brest a mare Britanni
áim, Maximilianus Marchio de Pagny, 
Colonellus peditum, Ludovicus de la 
Thiere. Eques Hierosolymitanus, capi- 
taneus et major in légioné Premon- 
tana. Az egyik magyarországi francia 
önkéntesnek jelöli magát: Anoreas 
de Perrinet, Gallus voluntarius in 
Hongria. A szentgotthárdi ütközetben 
sok ilyen előkelő francia nemes vett 
részt. Van a francia nevek közt a 
Sorbonnenak egy tudósa is : Carolus 
Le Maistre, Doctor Sorbonnicus. Ez 
már bizonyára nem itt. hanem Páriá
ban írta be a nevét. Gilles du Fay, 
Visconte de Mauleurier pedig a pá
risi lakását is megjelölte: Piatea, Rue 
S. Eustache.

Külföldi útjában szerezhette meg 
a sokkal ritkábban előforduló német 
bejegyzéseket is. ilyenek: Ágoston, 
Schleswig Holstein hercege, Johann 
Adolph Haugwitz, consiliarius bellicus 
et commissarius generalis, Johann 
Paul Stenglin ab Henoidcn.

Az 1665 ik évből két érdekes be
jegyzést találunk. A nagyműveltségü 
és fontos politikai szerepet játszó 
erdélyi főur, gróf Bethlen Miklós ez 
évben március 17 én volt Wittnyédyék 
házának második Ízben is vendége.

Hívogatnak messze. . .
Hívogatnak messze 
álmok között járni, 
kőt izzadó hegyen 
sok mindent csodálni.

Mennék én — repülnék 
törhetetlen szárnnyal, 
s nehéz munkanapok 
lehúzzák a szárnyam.

Nehéz munkanapok 
sűrű verítékek; 
a Lét asztalára 
könnyes terítékek.

Maradok csüggedten 
búverte tanyámon 
s a mezőt szomorú, 
fájó dallal szántom.

Én, a pacsirtája 
Egy új kikeletnek; 
siralmait sírom 
széttépett sziveknek.

Kínok közt virrasztók 
csillagtalan éjen, 
letagadott esküm 
reménytelenségem.

Hívogatnak messze. . .  
maradok, maradok! 
Beszélgető rózsák, 
csábító hajnalok.

KAPCSÁNDY SÁNDOR.

Szabályos, szép betűkkel írta a sop
roni dátum mellé: Nihil virtuti invium 
(Az erénynek semmi sem lehetetlen).

Bethlen 1664. őszén volt először 
Sopronban. Franciaországból vissza
térve ejtette útjába városunkat. Witt
nyédy István, Pál atyja áltál akart 
Zrínyinél bemutatkozni. Bethlen levele 
szerint Wittnyédy igen kedves barátja 
volt Zrínyinek. Wittnyédy pedig Beth
lenről írja: »Aki fiam lehetne, akit 
szerettem és érette fáradtam, gyűlöl- 
ségbe jutottam*. Együtt mentek le 
Zrínyihez Csáktornyára s ekkor voltak 
szemtanúi a hős szerencsétlen halá
lának.

Wittnyédy és Bethlen között oly 
szívélyes és bizalmas viszony fejlődött 
ki, hogy az erdélyi főur külföldi le
veleit Wittnyédyhez küldette, ki azokat 
felbontotta és csak átolvasás után 
továbbította. Bethlen pedig Wittnyédy- 
nek két rokonát vitte magával Erdély
be, kik ott kívántak szolgálni. Bethlen 
eme bizalmának nemcsak az apa, 
hanem a fiú is részese volt.

1425. október 25.

A másik 1665. évi bejegyzést bi
zonyos Gentius György (Gencsy vagy 
Gentz) írta Sopronnan november 
26 án. A latin jelmondatok mellett 
vannak e lapon olasz versek! sőt 
török szavak is. Az egyik latin sor 
tréfásabb fiatal emberre mutat: Inter 
equum et mulmn perit asinus. (A 16 
és öszvér között elvész a szamár.)

(Vége következik)

Evangélikus öntudat.
A Harangszó 37-ik számában 

egy rövid hirdetésen akadt meg a 
szemein, amely vastag betűi mellett 
is elég szerényen húzódott meg a 
sorok közt. Egy újonnan megjelenő 
könyvre hívja fel a figyelmet.

Eltűnődtem, helyénvaló-e ez a 
csendes szerénység, amikor ilyen 
szellemi értékek ajánlásáról van 
szó? Hiszen a mai kor régen rá
cáfolt a régi közmondás igazságára, 
mert minél jobb a bor: annál job
ban kell ma a cégér!

Eszembe jutott, hogy annak ide
jén Kapi Béla „Uj Élet“ című csodás 
szépségű s megrázó igazságokat 
tartalmazó művét a „Harangszón“ 
kívül nem láttam sehol ajánlani. 
Bezzeg lett volna csak a szerzője 
más valaki, ne evangélikus püspök; 
korszakalkotó, irodalmi eseményt 
csináltak volna belőle!

Igaz, hogy az agyonhallgatás 
semmit nem von le az értékéből 
s azok a sóvárgó lelkek, kik azt 
olvashatták, áldásukkal kísérik ma 
is minden sorát, mert a megtérés 
utján fölfelé vezető lépcsőfok marad 
az mindig, minden hívő lélek szá
mára ! De hány evangélikus ember 
van az országban, aki ezt nem 
olvasta! Ismerek sok olyan protes
táns művelt egyént, kiknek a könyv
tárában hasztalan kutatnék; egyet
len evangéliumi szellemű művet 
nem találnék. S ennek ellenére ők 
„jó protestánsoknak“ vallják ma
gukat s rettenetes sértésnek vennék, 
ha valaki szemükre vetné névleges 
keresztyénségüket.

Hogy mi ennek a sajnálatos s 
általános jelenségnek az oka, rövi
den megfelelhetek r á : hiányzik a 
lelkűkből az evangélikus öntudat.

Ismerek- olyan „jó evangélikus“ 
nőt, aki szórványban nevelkedett 
fel s zárdában iskolázott, noha 
evangélikus szülők gyermeke s ma 
olyan se hideg, se meleg a hite, 
hogy Isten mentse attól, hogy olyan 
probléma elé állítsa az élet, amidőn
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bizonyságot kellene tennie egyház
hűségéről. Nincs evangélikus ön
tudata. Pedig ma minden protestáns 
egyén lelkének s életének úgy 
kellene ragyognia az emberek előtt, 
hogy látva az ő cselekedeteiket, 
kényszerítve legyenek „a kívül 
állók“ az Atya dicsőítésére.

Ennek az igaz, evangéliumi szel
lemű életnek megvalósításáért író
dott s jelent meg most egy „Evan
gélikus Öntudat“ c. mű. Nagy csend
ben, ismert evangéliumi szerénység
gel, mint a rejtve nyíló ibolya. De, 
hogy csodálatos, lelki gyönyörűséget 
szerző illatát ne csak az ibolya
keresők élvezhessék; evangélikus 
testvéreim figyelmébe ajánlom e 
helyen is. Szeretnék a szavaimba 
olyan erőt önteni, hogy meghall
hassa azt minden alvó s ébredő 
lélek s közönyös tétlenségét föl
cserélve a cselekvő s bátor, bizony
ságtevő keresztyének kicsiny cso
portjába állna.

Olvassátok el evangélikus test
véreim az „Evangélikus Öntudat“-ot 
s ne csak olvassátok, véssétek a 
lelketekbe, hogy onnan soha semmi 
ki ne törülhesse! S ha gyermekek 
nevelése van rátok bízva, vagy 
csüggedő lelkek aluszékony közö
nye vesz k ö rü l; használjátok fel 
a belőle nyert igazságokat és vilá
gítsátok meg általa sokak előtt a 
keskeny utat. Evangélikus egyhá
zunknak tesznek szolgálatot mind
azok, kik ezt a művet, végtelenül 
olcsó, önköltségi áron megveszik.

(Kapható 10.000 K-ért az ev. lel
készt hivatalban Ózdon, Borsod m.)

Aztán ha valamelyik mű révén, 
különös lelki hatások áldásaiban 
részesültünk, evangélikus testvére
im, ne elégedjünk meg önző módon 
azzal, hogy saját magunk élveztünk. 
Szeretteinket, vagy közönyös, anya
gias lelkületű ismerőseinket aján
dékozzuk meg egy-egy példánnyal 
s ezáltal is fokozódik örömünk. 
Gondoljunk arra, hogy kötelessé
günk is ez; hiszen mindannyian 
felelősek vagyunk felebarátunk 
lelki életéért is.

Pótolhatatlan szellemi táplálék 
azok számára is az „Evangélikus 
Öntudat“, kikben ez amúgy is meg
van. De főleg lelki nyereség azok
nak, kikből még ez hiányzik.

Szerzője nevét elhallgatom, mert 
oly egyén, kinek élete legfőbb célja 
az Isten országáért való önzetlen, 
hűséges, önfeláldozó munkálkodás 
s aki azért mégis Pál apostollal 
együtt krisztusi, hívő alázatossággal

vallja: „a bűnösök között első va
gyok én!

Aki azonban szívén viseli egy
háza jövőjét, az küld jön. egy buzgó 
fohászt a mennyei Atyához s kérje 
Őt, adjon sok ilyen világító fáklyát 
szegény üldözött egyházunknak, 
hogy ennek világánál sokan-sokan 
vihessük az örök, szent tűznél meg
gyújtott gyertyánkat, magasra tart
va bizton fölebb — közelebb — 
Haza 1 Óvónő.

K O R K É P E K .

K arco la tok  a. hétről.
Mr. Arthur Nasdt Cincinati egyik 

leggazdagabb embere, hatalmas ruha
gyár tulajdonosa — mint egyik fő 
városi lap írja — összehívta alkal
mazottait, valamennyi munkását és 
tisztviselőjét s közölte velük, hogy 
részelletni akarja őket a gyár hasz
nából. Megvan győződve — úgy 
mondd — hogy vagyonát annak az 
örök igazságnak köszönheti, hogy a  
becsületennéff az üzlet a ra n y -  
fo r r á s a  és a y a zd a g sá y  csali 
érték , ha  az egyes em b ern ek  
n e m  á r t és az összes n é p n e k  
h a szn á l.

Boldog embereket akarván maga 
körül látni, tehát a gyár részvényeit 
felosztotta munkásai és tisztviselői 
között.

Imé, egy igazi gyáros, aki meg
oldotta a szociális problémát!

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Miért olvassuk a Bibliát ?
Okt. 26. Mert ez Isten akarata. V. Mózes 

17.18—so. Isten azt akarja, hogy minden 
ember eljusson az igazságra (1. Timótheus 
2.4.), azért személyválogatás nélkül minde
neknek elrendeli és lelkére köti — király
nak, koldusnak, férfinak, nőnek, aggnak és 
gyermeknek egyaránt —, hogy olvassa az 
ő Igéjét életének minden idejében és ne csak 
olvassa, hanem tartsa meg és cselekedje is 
azt. (V. Mózes 6.e.)

Okt. 27. Mert ez lelkünk vágya. Jerémiás 
15.16. Éhező és szomjuhozo lelkűnknek 
életfeltétele a naponkénti táplálkozás az 
örökélet eledeléből és italából. Senki nem 
tudná azt könnyen elviselni, hogy csak egy 
napon át is nem szólana hozzá senki az 
emberek közül, hogyan lehetnénk el akkor 
csak egy napon is az Isten beszéde nélkül ?

Okt. 28. Mert ez ment meg a tévelygés
től. 119. Zsoltár 105. Isten Igéje nélkül sö
tétben botorkálva óh mily könnyen letéved
nénk a „keskeny ú t“-ról s hányszor meg
botlanánk futásunkban a cél felé?! Hány
szor haboznánk és téveiyegnénk, hányszor 
elesnénk és legyőzetnénk ? Egyedül csak 
az Isten Igéje adhat minékünk vigasztalást 
és reménységet arra, hogy e földi léten át

való futásunk és harcunk nem hiábavaló. 
(Róma 15. i )

Okt. 29. Mert ez hasznos a nyomorúság
ban. 119. Zsoltár 92. Mily jól esik a nyo
morúságban a bátorító szó 1 Miért, veted 
ineg hát az Isten szavát? Mily jól esik a 
gyászban a vigasztalás! Miért nem hallod 
meg hát az Isten szavát? Mily jól esik a 
leverettetésben a megsegítés 1 Miért nem 
hallgatsz hát naponta Istened segítő, tanács
adó szavára?

Okt. 30 Mert ez üdvösséges. 1. Zsoltár 
í—s. Milv boldogság naponként beszélhetni 
azzal, akit szeretünk s akiről tudjuk, hogy 
nagyon szeret bennünket (János 3 . u.). 
Mily boldogság annak szavára hallgatni, 
akiről tudjuk, hogy minden szavával lel
künk üdvösségét munkálja (I. Timótheus 
2.4.) és akinek Igéjében van a mi örök
életünk (János 5.39.)!

Okt. 31. Mert ez dicső előjogunk I Róma 
13 .12  A mai napon diadalmas boldogság
gal emlékezünk a leláncolt Biblia szabaddá 
tevőjének, a mi halhatatlan emlékű Luther 
Mártonunknak ama munkájáról, mely által: 
„az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközel- 
gett 1“ Hogy ma ragyogva árasztja ránk él
tető sugarait az Ige napja, azért Istenünk 
után Lutherünké legyen a hála. Testvér ne 
feledd el 1517. október 31-ét s amikor ma 
Bibliádat olvasod, emlékezz meg arról, ki 
azt milliók kezébe ad ta !

Nov. 1. Mert ez örökéletnek beszéde. I. 
Péter 1.3—5. Az Ige tesz bennünket bizo
nyossá a mi lelkünk jövendője felől. Ez 
világosit fel bennünket, hogy lesz lelkűnk
nek üdvössége a Jézus Krisztus feltáma
dása által. Ez tesz Ígéretet, hogy nyerünk 
Istentől romolhatatlan, szeplőtelen és her
vadhatatlan örökséget a mennyben. Ez táp
lálja hitünket, hogy lesz még dicsőbb ha
zánk nekünk. Azért ti, kik ez estén az el
költözőitekre gondoltok, bízzatok, szól az 
írá s : lesz még viszontlátás 1 Abafly gjou.

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyűlés újból össze
ült, mely alkalommal mindjárt nyolc inter
pellációt jegyeztek be. — A keresztény 
szociálista párt és a keresztény gazdasági

fiárt fuzionál s valószínűleg a régi katho- 
ikus néppárt cimet veszi fel, ennek elnöke 

Zichy János gr. lesz. — Az egységes párt 
vacsoráján Vass miniszter Bethlent Magyar- 
ország legnagyobb emberének nevezte el. 
A miniszterelnök beszédében főleg külpoli
tikával foglalkozott és azt mondotta, hogy 
új utat kell keresni a magyar külpolitikának. 
— A letenyei kerületben minden néven 
nevezendő kortesfogásokkal folyik a válasz
tási harc. — Budapesten az antiszemitizmus 
és az antibol8evizmus európai vezérei ieg- 
utóbb konferenciát tartottak. — Mac Donald 
volt angol miniszterelnök tanulmányi útja 
közben Budapestre is ellátogatott.

Az osztrákok egy hajórakomány aktát 
adtak vissza Jugoszláviának.

A cseh parlamentet feloszlatták. A vá
lasztásokat november 25-ikére írták ki.

A román király szerint a román ható
ságok igen sok visszaélést követnek el.

Görögországban kihirdették az új al
kotmányt.

A locarnói konferencia kielégítő ered
ménnyel fejeződött be.

Az angol kommunista párt vezéreit
loÍ9rIÁ7Í9tt!ll7

Az amerikai légi flotta 2400 gépből 
fog állani. ..
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E G Y R Ó L - M Á S R Ó L .

A  m in d e n n a p i életből.
Ne pusztítsuk a fákat. A magyar 

népre szeretik ráfogni, hogy faji tulaj
donságánál fogva — mint keleti nép 
— nem szereti a fákat, amint ezt az 
alföldi tanyák kOrül tényleg tapasztal
hatjuk is. Pedig roppant fontos a fák 
szeretete és védelme hazánkban, külö
nösen mostan, amikor az erőszakos 
trianoni békekötés következtében erdő
ségeink háromnegyedrészét elvesztet
tük. A nemrégiben szentesített erdő
védelmi törvény következtében az 
ország számos erdősítésre alkalmas 
puszta területén, fgy az Alföldön 
százezrével ültettek el facsemetéket, 
azért, hogy azokból valaha hatalmas, 
árnyas erdők váljanak, amelyekből 
újra kitermelhetjük tűzifa, ipari és 
bányafaszükségletünket, amelyekért 
ma az utódállamoknak, a cseheknek 
és az oláhoknak drága áron kell 
megfizetni Az új erővédelmi törvény 
dacára, sajnos, még mindig azt ta
pasztaljuk, hogy különösen pajkos 
gyerekek, előszeretettel tördelik le a 
fiatal ültetvényeket, sőt meggondolat
lanul járnak el komoly gazdaemberek 
is, amikor jószágaikat ráeresztik a 
fiatal ültetvényekre, amelyeket az 
értelmetlen állatok természetesen meg
csonkítanak, vagy elpusztítanak. Az 
ültetvények csonkítását és pusztítását 
nemcsak a törvény tiltja, hanem ha
zafias kötelesség is a fák védelme.

H A R A N G S Z Ó .

Szenth. u. 20. vasárnapon.
Ev. m i é 2 2 .1- 14.

„Sokan vannak a hivatalosak, de keve
sen a választottak“ — e szavakkal zárul 
le a mai evangéliumunk. De hiszen az Úr 
nem akarja, hogy csak egy is elvesszen, 
hanem hogy mindenek üdvösségre jussanak; 
honnan van mégis, hogy sok ember elvész ? 
Kit terhel ezért a felelőség ? — Evan
géliumunk megadja a feleletet: Istennél 
minden kész, Isten mindenre kész 1 Hát 
mi emberek?

Egyetemes közgyűlés. A magyarhoni 
ev. egyetemes egyház f. évi rendes köz
gyűlését báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő és Geduly Henrik püspök elnök
lete alatt október 22-én Budapesten tartotta. 
A közgyűlésről, annak határozatairól lapunk 
legközelebbi számában számolunk be rész
letesen.

Báró Prónay Gábor a bányai egyház- 
kerületi gyámintézet világi elnöke, minisz
terelnökségi államtitkár, hivatkozással nagy 
elfoglaltságára, az elnöki állásról lemondott.

Báró Feilitzsch Berthold az egyetemes 
gyámintézet v. elnöke, mint a Johannita- 
rend magyar csoportjának kommendátora

H A RA N G SZO

a lovagrendet megnyerte a gyámintézet 
jóltevőjévé. — A Johannitarend magyar 
csoportja 1 millió koronát adományozott 
gyámintézetünknek.

| Obetkó Dezső dr. f  | Obetkó De
zső dr. a tiszai evangélikus egyházkerület 
jelenleg Miskolcon elhelyezett menekült 
jogakadémiájának nyilvános rendes tanára 
f hó 14-én 58-ik életévében meghalt. — 
Áldás emlékére!

Lelkészavatás. Dr. Raffay Sándor 
bányakerületi püspök a múlt vasárnap lel
készavatást végzett Budapesten a Deák-téri 
templomban. Ä püspök megható beszédet 
intézett a lelkészjelőlsekhez.

A Magyar P ro testáns Irodalmi T ár
saság Győrött az evangélikus templomban 
előadó estélyt tartott, amelyen közremű
ködtek : Ravasz László ref. püspök, Lam- 
párt Géza költő, Erdősi Vilmosné ének
művésznő; a győriek közül Isó Vince ev., 
Ceglédy Sándor ref. lelkész, Szabó Margit 
és Fodor Kálmán.

Tanév megnyitó ünnepély. A m. kir. 
Erzsébet tudományegyetem evangélikus hit- 
tudományi kara október 18-án az 1925/26. 
tanév megnyitása alkalmából ünnepélyt 
rendezett. Az ünnepély sorrendje: I. D. e. 
fél 11 órakor ünnepi istentisztelet az ev. 
templomban. Tartotta dr. Kovács Sándor 
egyet. ny. r. tanár. II. D. e. fél 12 órakor 
ünnepély a városháza nagy üléstermében : 
1. Magyar hiszekegy. Énekelte a hittudo
mányi kar hallgatóinak énekkara 2. Visz- 
szapillantás a fakultás két első működési 
évére. Tartotta Stráner Vilmos egyet. ny. 
r. tanár, e. i. dékán. 3. „Pál apostol theo- 
logiájának eredete“. Felolvasta Kiss Jenő 
egyet. ny. rk. tanár. 4 Közének. Himnusz.

Nemes lelkek. Dr. Győry Lóránt ny. 
miniszter a bányai egyházkerületnél 5 mil
liós alapítványt tett gyámintézeti célokra. 
— Lankózy Gyula a dunáninneni egyház- 
kerüreti gyámintézet v. elnöke alapítványát 
7 millió koronáról 10 millió koronára 
emelte fel.

Dr. Zelenka Lajos kúriai bírónak, a 
tiszai egyházkerület felügyelőjének meg
nyitó beszéde, amelyet az egyházkerületi 
gyűlés alkalmából a diósgyőri vasgyár te
lepen mondott, külön lenyomatban jelent 
meg. A rendkívül tartalmas beszéd minden
képpen megérdemli, hogy elgondolkozzunk 
felette s aztán aszerint cselekedjünk.

A vallás és közoktatásügyi m iniszter 
dr. Mágócsy-Die z Sándor egyetemi tanárt, 
az ev. egyetemes tanügyi bizottság elnökét 
és Mikola Sándort, a Dudapesti ev. főgimn. 
tanárát a budapesti m. kir. középiskolai 
tanárképző-intézet igazgató tanácsának tag
jává öt évi tartamra kinevezte.

A sajtóért. Pulay Gábor nyug. lelkész 
forrón szeretett kedves leánya elhunyta 
alkalmával és emlékére — aki a Harang
szónak értékes munkatársa volt — 200.000 
koronás sajtó-alapot létesített a Harang
szónál.

Nemes lélek. Néhai özv. Pálic Lajosné 
végrendeletében a nyíregyházai evangélikus 
egyháznak egy építendő második templom- 
alap javára 60.000 arany K-t, mai értékben 
3/i milliárdot hagyományozott.

Női kézimunka kiállítás. A Magyar 
Prolestáns Nők Országos Szövetsége Horthy 
Miklósné fövédnöksége, gr. Rádai Gedeon
ná, dr. Raffay Sándorné, dr. Ravasz László- 
né, Percelné Kozma Flóra védnöksége alatt 
október 21—26. napjaiban a pesti Vigadó 
termében országos női kézimunka kiállítást 
rendezett.
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Új egyházmegyei felügyelő. A győri 
egyházmegye gyülekezetei az üresedésben 
levő egyházmegyei felügyelői állásra egy
hangúlag galánthai Csenesz István téli föld- 
birtokost, volt országgyűlési képviselőt vá
lasztották meg.

Az Országos Evangélikus T anító- 
egyesület e hó 15-én Budapesten, a Taní
tók házában tartotta ez évi közgyűlését a 
tagok igen nagy részvétele mellett. Dr. 
Mágocsy-Dietz Sándor, az egyetemes tan
ügyi bizottság elnöke, az egyetemes egyházi 
felügyelő képviseletében jelent meg. Dr. 
Szigethy Lajos az Országos ág. hitv. ev. 
Tanáregyesület, Rákos István a Tanító
szövetség, Uray Lajos pedig a Református 
Tanítók Országos Egyesülete nevében üd
vözölték az ev. tanítóságot. Krug Lajos, 
mint az egyesület elnöke, megnyitó beszé
dében vázolta a felekezeti tanítóság siral
mas helyzetét és kitartásra buzdította kar
társait. A közgyűlés azután a kegyelet 
adóját rótta le a hősi halált halt testvérek
kel szemben. A remekbe készült emlék
beszédet az elnök mondotta el és könnyekig 
hatotta meg a hallgatóságot. Majd évi 
jelentését terjesztette elő, amely csokorba 
kötötte az összes tanítói sérelmeket és 
egyúttal megmutatta az orvoslás módjait. 
Reichel Lajos tartott azután igen érdekes 
előadást a népiskolában folyó vallásokta
tásról és az új tantervről. Dr. Steiger Imre 
nagy tetszést váltott ki nagy készültségről 
tanúskodó előadásával, melyben az iskolá
inkba bevezetendő szakfelügyelet szükséges 
voltát bizonyította. Perényi Dezső a státus
rendezéssel kapcsolatos kérdéseket fejte
gette igen talpraesetten. A közgyűlés szín
helyéről valóban emelkedett és bizakodó 
hangulatban távozott a késő esti órákban 
a tanítóság.

Vendégszónoklat és vallásos estély 
Baján. A bajai ev. templomban szeptember 
hó 27-én a délelőtti istentiszteleten Var
sányi Mátyás dr. budai lelkész prédikált, 
este pedig ugyancsak az ő közreműködé
sével vallásos estély volt, amikor is neve
zett lelkésztársunk eszmékben és gondola
tokban gazdag hazafias előadást tartott, 
amely nemcsak az evang. hívek, hanem a 
templomban megjelent más vallásúak tet
szését is a legnagyobb mértékben meg
nyerte. Az estélyt lmreh Sámuel helyi leik. 
alkalmi imával nyitotta meg és zárta be.

A miskolci ev. jogakadém ia tisz te l
gése Berzeviczy A lbert előtt. Berzeviczy 
Albert nyug. miniszter, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia elnöke, egykor az eperjesi 
ev. jogakadémiának volt tanára. Mikor most 
Írói működésének félszázados évfordulóját 
ünnepelték, a Miskolcra menekült jogakadé
mia ez alkalomból vaskos „Emlékkönyv“-et 
adott ki tiszteletére. Ennek egy példányát 
diszkötésbe foglalta az akadémia. A bőr
kötést a IV. Károly király hitleveléből 
fennmaradó bőrből készítette Galamb József 
budapesti iparművész. Rajta van a Berze
viczy címer és az eperjesi jogakadémia ősi 
palotájának domborműve. Ezt vitte fel s 
adta át okt. 9-én a jogakadémia tanári kara 
Berzeviczynek Budapesten. Bruckner Győző 
dékán szavaira meghatódva mondott kö
szönetét Berzeviczy a neki oly kedves 
megemlékezésért.

Kultur-estély. Szuchovszky Gyula
budapesti vallástanár vezetése alatt álló 
ifjúság október 21-én sikerült kultur-estélyt 
rendezett Budapesten, melyen előadást tar
tott dr. Szuchovszky Sándor orvos „Ön
gyilkolás“ címen.
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Debrecen. Farkas Győző lelkész okt.
4-én rendkívül nagy érdeklődés mellett 
előadást tartott a vármegyeháza dísztermé
ben „Pária, Hollandia, Sveic“ címen. — 
Október 18 án megalakult az egyetemi 
Luther-Szövetség.

Szentgotthárd. Október 18-án a gyü
lekezet ünnepi istentisztelet keretében temp
lomavatási emlékünnepélyt tartott, mely 
alkalommal igen szépen nyilatkozott meg 
az áldozatkészség a hívek részéről.

Vallásos estély Dunaföldváron Lélek
emelő vallásos estély és bensőségteljes 
szeretetvendégség volt f. évi szeptember hó
27-én Dunaföldváron a paksi ev. nő- és 
leányegyesliiet közreműködésével. A fele
kezeti különbség nélkül zsúfolásig megtelt, 
gyönyörűen feldíszített és kivilágított temp
lomban, a 11-ik ének két első versének 
eléneklése után Adorján Ferenc az oltár 
előtt imádkozott, majd Ónody Zoltán „Térj 
magadhoz drága Sion“ szólóéneke után 
Nehemiás II. r. 17 v. alapján mélyenszántó, 
hiterősítő és szent munkára serkentő bib
liamagyarázatot tartott Ulána felcsendül 
Resch Ilonka kedves hangján, Nagy Béla 
harm, kísérete mellett Szabolcska Ivánka 
„Örökkévalóság“ című hozsannája. Ezután 
következett Pál Béla előadása „Isten or
szága“ címen; majd Nagy Mariska szava
lata „Az elveszett frigyláda“. Erre felcsen
dült Kiss Józsefné gyönyörű hangja: „Oh 
mily drága név ez: Jézus.“ És míg szállt s 
szállt az ének lelkeket emelve, ég felé: 
megtisztult a szív és láttuk Isten arcát, 
mint Mózes az égő csipkebokorban és áhí
tattal rebegle minden ajk: „Drága név, 
áldott szív“. |A meghatott gyülekezet elra
gadtatására Amen volt Ónody Sárika, 
gyúrói Nagy Lajos „Feltámadunk“ c. költe
ményének szavalata; Resch Ilonka, Tóth 
Vilma, Nagy Béla és Pál Béla kvartettje, 
a helybeli lelkész oltári imája és áldása. 
Befejezte a gyönyörű estet a U-ik ének 
7-ik versének eléneklése. Az offertórium a 
dunaföldvári ev. nőegyletnek jövedelmezett. 
A vallásos estély után az iskolateremben, 
a nőegylet tagjainak adományából szeretet- 
lakoma volt.

Miskolc. A gyülekezet kebelében egy 
férfi egylet van alakulóban, melynek elő
készítő bizottsága október 4-én értekezletet 
tartott. Alakuló ülését október 31 én tartja.

Fancsal. Az illetékes egyházmegyei el
nökség szeptember 24-én egyházlátogatást 
tartott.

Gyermekénekkar. A budai gyülekezet
4—10 éves gyermekekkel énekkart szervez.

Protestáns Szemle októberi száma 
Apáczai Csere János emlékének áldoz. 
Megoldás címen Kemény Lajos beszél el 
egy szép történetet. Rendkívül értékesek a 
Krónika, a Külföldi Szemle és a Kritikai 
Szemle c. rovatai. A Protestáns Szemlére 
előfizetni lehet: Bendl Henriknél Budapest 
IV., Deák-tér 4. I. emelet. Előfizetési díj 
nem tagoknak 6 aranykorona.

H. Gaudy László : Evangélikus ifjú
sági énekeskönyv. Igen használható kis 
gyűjteményt bocsátott ki sajtó alól a pesti 
ev. vallástanitás gyakorlati érzékű felügye
lője. 62 egyházi ének és 8 közismert gyer
mekdal (pl. Stille Nacht, 0  Tannenbaum) 
foglalnak helyet a műben — tekintettel az 
egyházi ünnepekre. A dallamokat vers
soronként közli, mindenikhez több vers
szakot ad szövegül s ez kiváló előnye, 
mert iskolákban a nagy énekeskönyvet 
teszi fölöslegessé. Igazi értéke még az is, 
hogy a dallamokat eredetijükre viszi vissza 
s nem torz változatokat ad, erre biztosíték

HARANO SZÖ.

Zalánfy Aladár, zeneakadémiai tanár neve 
is, ki ebből a szempontból szerző segélyére 
volt. Megemlítjük még, hogy a dallamokat 
a gyermekhangnak megfelelően transzpo
nálja (átírja), ami a könnyebb énekelhető- 
séget segíti elő. Szövegül a dunántúli 
énekeskönyv szövegeit alkalmazza. A csinos 
kiállítású füzet ára 10.000 K, kiállítása a Fébe 
diakonissza-anyaház (Piliscsaba) nyomdáját 
dicséri. Megrendelhető a föbizományosnál, 
Kókai Lajos könyvkereskedésében. Vallás- 
és énektanítók figyelmébe melegen ajánljuk.

b. <i.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
Németország. A hannoverai egyházi 

zsinat azon felterjesztéséhez, hogy az állam 
részéről több gond fordítassék a vasárnap 
megünneplésére, most a brandenburgi tarto
mányi egyház zsinata is csatlakozott és 
hasonértelmű felterjesztést tett a birodalmi 
kormányhoz s legalább arra kéri azt, hogy 
a meglevő birodalmi törvényeknek szerez
zen érvényt, de egyúttal azzal fordul a 
felnőtt egyháztagokhoz, hogy befolyásukkal 
hassanak oda, hogy a túlzott sportünnepek 
és táncmulatságok ne tartassanak vasár
napon.

A német szülők birodalmi szövetsége 
a német kormánynál oly előterjesztést lett, 
fogalmazná az új iskolatörvényt oly irány
ban, hogy az iskolában a vallásos nevelés 
szabad kifejlődése biztosíttassék.

Wittenbergben, Luther városában gene- 
rálsuperintendenséget állítanak fel, hogy ez 
által annak a történeti városnak egyházi 
méltóságát emeljék. Tervbe vették azon
kívül, hogy egy lelkészlakarchivumot szer
veznek, amelvbe mindazokat az irodalmi 
müveket gyűjtik össze, melyek a lelkészlak
kal foglalkoznak és mindazokat a művé
szeti munkákat legalább reprodukcióban 
állítják fel, melyek a thémát feldolgozzák.

Lipcséből az a hír jő, hogy dr. Girgen- 
sohn Károly theologiai tanár 50 éves korá
ban meghalt. Előbb Greifswaldon volt ta
nár, majd Ihmels helyébe Lipcsébe került. 
Nevét több tudományos munkával tette is- 
mertessé de legkivált a theologiában alkal
mazott kísérleti módszerével, melyet az 
amerikai Starbuck és jamestö! vett át és 
nagyobb tökélyre emelt.

Október folyamán több kongresszus és 
összejövetel volt: 5—7 a jelenkori keresz- 
tyénség hívei jöttek össze Koburgban, 8-15 
Hermannsburgban a vallástanárnők kon
gresszusa tartotta üléseit, 1—13 az általá
nos gondozási és nevelési szövetség ülése 
volt Dreszdában, míg 16—17 a sajtómun
kások tartották összejövetelüket Koburg
ban.

Bulgária. A szerencsétlen örmény me
nekültek a törökök üldözése miatt nagy 
részt Bulgáriában találtak menedéket. Szá
muk idővel 320 ezerre szaporodott. Van 
közöttük 92.000 gyermek, amelyek még is
kolakötelesek és van 20.000 teljesen árva 
gyermek, kikről gondoskodni kell. Mind
ezeket a közeli kelet nemzetközi segítő
egylet vett pártfogásába. E napokban Vár
nában állítottak fel iskolát és menházat 
számukra és német munkások mennek oda, 
hogy neveljék és oktassák Európa ezen 
fogadott 'gyermekeit.

Afrika. Ahogy az észak német és a 
baseli missziói társulatoknak megengedték 
volt, hogy afrikai missziói helyeikre vissza
térjenek, úgy meg lett most a berlini, lip
csei és betheli misszióknak engedve, hogy 
eredeti helyeikre visszatérhessenek s evvel
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a kelet afrikai missziói területek ismét a 
régi kezekbe kerültek.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. E hó 14-én tartotta esküvőjét 

Feiler Jenő kemeneshögyészi tanító Sass 
Aranka szergényi tanítónővel. Az esketési 
szertartást a vőlegény bátyja, Feiler Ernő 
gyomai lelkész, a menyasszony bátyja, Sass 
Béla budapesti vallástanár, Szabó István 
kemenesmagasii lelkész végezték Kemenes- 
magasiban. Az esketési szertartáson jelen 
voltak: Feiler János városszalónaki nyug. 
tanító, a vőlegény édes atyja, Feiler Lajos 
gyomai tanító, a vőlegény bátyja, Feiler 
Iza a vőlegény testvérhuga Bécsből. Sass 
János nyug. államvasuti felügyelő, a meny
asszony nagybátyja, özv. Csonka Jánosné 
szül. Sass Margit orosházi tanítónő, a meny
asszony nagynénje leányával, Csonka Mar
gitkával, Nagy Pál újesanálosi tanító nejével 
Sass Bertával, özv. Sass Lajosné galsai 
tanitóné, Sass Gábor keszthelyi gazdasági 
akadémiai tanár neje, Csonka Erzsébet, 
Erdélyi Béla szergényi nyug. tanító nejével, 
vitéz Nagy Lajos tartalékos főhadnagy, 
állampénziári főtiszt és neje Szombathely
ről, Weisz Frigyes kemeneshögyészi leik. 
és családja, Szabó István kemenesmagasii 
lelkész és családja, Nits István kemenes
högyészi tanító és családja, Nagy László, 
Német Sándor és Simon József magyar- 
gencsi tanítók. Erős László kemeneshögyészi 
róm. kath. tanító, dr. Szentpéteri Kálmán 
orvos, Tompa Károly és Házi Lajos ma- 
gyargencsi jegyzők családjaikkal, Biró Ist
ván kemenesmagasii jegyző és családja, 
Szakái László, Sinidéliusz Sándor, Kantner 
Lajos kemenesmagasii tanítók.

Guóthfalvai Guóth Erzsiké, guóthfalvai 
Guóth Gábor földbirtokos, kemenesmagasii 
gyülekezeti felügyelő leánya f. hó 3-án es
küdött örök hűseget somlai Fehér Sándor 
pápai m. kir. mérnöknek a kemenesmagasii 
ev. templomban. Az esketési szertartást a 
menyasszony nagybátyja, Magyary Miklós 
kapolcsi ev lelkész, tb. esperes végezte, 
aki gondolatokban gazdag beszédet intézett 
az ifjú párhoz.

Ú J D O N S Á G O K .

A Kormányzó kihallgatáson fogadta 
Petőfi unokaöccsét. A Kormányzó kihall
gatáson fogadta Gleichweil Vince 97 éves 
negyvennyolcas honvéd főhadnagyot és 81 
éves feleségét. Gleich weil unokaöccse volt 
Petőfi Sándornak, mert édesanyja, Hrúz 
Terézia testvére volt a nagy költő édes 
anyjának, Hrúz Máriának. Az öreg veterán 
Bem táborában együtt katonáskodott Petőfi
vel, s kijelentette, hogy a Kormányzónak 
sok olyan erdekes dolgot mondott el Petőfi
ről, amelyet még senki sem hallott. Gleich- 
weil elmondotta azt is, hogy családja na
gyon hosszúéletü. Apja 106, anyja 98 és 
nagyapja 116 évet élt.

Vaslakodalom. Ferenc József unitárius 
püspök és felesége Gyergyat Anna október 
folyamán ünnepelték szűk családi körben 
a vaslakodalmat, házasságuk 65 éves év
fordulóját Kolozsvárott.

Negyvennyolcas múzeumot rendeztek 
be Mátyás király kolozsvári szülőházá
ban. Mátyás király szülőhazában ünnepé
lyesen megnyitották az 1848 —49-iki ereklye
múzeumot. A megnyitó beszédet Sándor
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József román kamarai képviselő, a múzeum 
igazgatója mondotta.

A vallás és a bűnözési statisztika.
A porosz statisztikai hivatal megállapítása 
szerint 100 ezer evangélikus közül 1034 
elítélt van, 100 ezer felekezetnélküliböl pe
pid 3900.

Papírgyárat állítanak föl Budapesten.
A mai leepitéses és az alapításoknak fö
lötte kedvezőtlen időben is hirt lehet adni 
egy újabb ipari alapításról. Egy budapesti 
cég most megkapta az iparfejlesztési tör
vényben előírt kedvezményeket egy Buda
pesten fölállítandó papírgyár részére.

Amerikában megbüntetik a pletyká- 
zókat. Richmond amerikai városban Go- 
odloe biró tíz dollár pénzbírsággal sújtotta 
Ballard Sebestyént, mert bebizonyosodott 
róla, hogy pletykálkodott. Kentucky állam
ban ugyanis törvény van, mely kimondja, 
hogy mindazokat, akik egy embertársukról 
valótlan híreket terjesztenes, másszóval 
pletykálnál;, pénzbírsággal kell sújtani. 
Goodloe biró egyébként az utóbbi napok
ban egész sereg embert sújtott pénzbünte
téssel, meri rájukbizonyuit, hogy plety
káltak.

Borzalmas tél előtt állunk. Gabriel 
abbé, a híres francia meteorologus periodi
kus rendszeren alapuló időjárási jóslata 
szerint borzalmasan hideg té;re van kilátás.

Alkohol 1 Budapesten 1924-ben húsz 
millió liter bort és közel százezer üveg 
pezsgőt fogyasztottak. Az állampénztár be
vétele a fővárosban boradóból 30 milliárd, 
pezsgőadoból harmadfél milliárd K volt.

Sörgyár a föld alatt. Pittsburgban a 
rendőröK egy földalatti titkos sörfőzdét 
fedeztek fel. A hatósági emberek azt mond
ják, hogy ez a földalatti gyár az eddig 
felfedezetteknél jóval nagyobb. Találtak 
nagymennyiségű orvosi alkoholt is, amit a 
sör erősebbé tételére használtak. A talált 
sört megsemmisítették.

Legjobb és legkedveltebb szépirodalmi 
lap „Az Uj Idők“. Szerkeszti Herczeg Fe
renc. Ára negyedévre: 80.000 korona.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

M agyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre 
30.000 korona.

ffucifri ttEorksutű 6» k lídó : CZIPOIT UÉZA 
SvmtgoWiánt, f iu ir a e a t .  

B*erkesMóttrs: NÉMETH KA110LT. 
Kislratokst asm aduak ’dass«.

Teljes Pallas Lexikon, új állapot
ban 2,000.000 érc eladó. Örökbecsű 
értékű mű, mely egyúttal a lakás 
díszére is szolgál. Szép ajándéktárgy. 
— Cím a kiadóban. 1—4

Kiválóan szakképzett lakatosmester, vas
kályha speciáusta es villanyszerelő, ki vi
dékre is szívesen elmegy, megrendeléseket 
kér. Szakmajában minden munkát eiválial 
és a legkényesebb igényeknek megfelelően 
készít ei. Árai nagyon jutányosa«. Cime: 
L é d i g  J ó z s e f ,  iakatosmesterés villany
szerelő, Budapest, Vili.. Illés u. 4. 2—4

Tanítónő elmenne vidékre, gyerme
kek mellé is. Cím a kiadóban. 2—3

Vitális Károly
kelmefestő 

és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,

Kőszegi ucca 15—17.
< 3 = 0

Elvállal: úri és női öltönyök, 
díszítő bútorszövetek, függönyök, 
szőnyegek, csipke- és szőrme- 
áruk festését és tisztítását, minta 
után festést bármely divatszin- 
ben. Gyászesetben a ruhák 
soronkívül, 24 órán belül el 
készíttetnek. Postai szétküldés

naponta. 1—20

Meghívó
az Újpest-Árpádúti Mozgószinház-vállalat 
R. T. 1925. évi november hó 10-én dél
után 6 órakor a Budapest-Lipótvárosi Ta- 
karékpenzlar R. T. (Budapest, V., Vilmos- 
császar-út 36. szám, 1. emelet) üléstermé
ben megtartandó rendkívüli közgyűlésére.

T árg y so ro za t:
1. Határozathozatal a Részvénytársaság

nak a 4200/1925. P. M. rendelete követ
keztében kimondandó felszámolása tárgyá
ban. 2. A felszámolók megválasztása. 3. 
Esetleges indítványok.

Azon részvényesek, akik a közgyűlésen 
résztvenni szándékoznak, tartoznak rész
vényeiket vagy elismervényeiket legkésőb
ben a közgyűlés előtt három nappal a 
Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztarban a 
hivatalos órak alatt letétbe helyezni. Mivel 
az október 20-ára összehívott közgyűlés a 
részvénytársaság felszámolása tárgyában 
határozatképtelenség miatt nem határozha
tott, a november hó 10-ére egybehívott 
közgyűlés az alapszabályok értelmében a 
tárgysorozatot a jelenlevő részvényesek 
szamára való tekintet nélkül fogja letár
gyalni és róla határozni.

Budapest, 1925. október 20-án.
Az igazgatóság.

Jeles képzettségű, evang. vallású jog
hallgató, komoly ifjú elmenne vidékre, úri 
csatádhoz gyermekek mellé nevelőnek. — 
Címe valaszoelyeg ellenében megtudható : 
Evang. lelkészi hivatal, Budapest, Fasor.

1—4

Egy teljesen felszerelt, kifogástalan ál
lapotban levő szövőszék jutányos áron el
adó. Közelebbi megtudható Kiss Margit 
tanítónőnél Tét, Győr m. «  1—2

Ültessünk gyümölcsfát!
Unghváry József faiskolája (Cegléd) meg
kezdte a szállítást Budapesti irodája VI., 

Andrássy-« 56. Árjegyzék ingyen.

Pályázat.
Az alsósági evang. leánygyüiekezet kán- 

tortanítoi állásra pályázatot hirdet. Java
dalmazás: lakás, kert, 7670 d -ö l főidnek 
használata, 600 kg. búza, 950 kg. rozs, 465 
kg. árpa, 12 köbm. kemény hasáb tűzifa 
és további 300 kg. búza, 300 kg. rozs, 
168 lit. bor, 190 aranykorona készpénz és 
megfelelő államsegély. Kérvények felsze
relve az Evang. lelkészi hivatalhoz — Cell- 
dömölk — küldendők a pályázat megjele
nésétől számított 10 napig.

November hó folyamán leendő belépésre 
4 tagú háztartásom részére evangélikus 
nagyobb leány, vagy magános asszony
cselédet keresek, ki az összes házi teendők 
elvégzését vállalná. Havi bére 15 aranyko
rona (jelenben 225.000 papirkorona) lenne. 
AjánlKozásokat november hó 12-ig lelkészi 
ajánló sorokkal felszerelve kerek alanti 
címemre. aBáFFY GYULA evangélikus 
hitoktató Ózd, Borsod megye. 1—4

„LUTHER NAPTÁR”
az 1926. évre m egjelent. Úgy külsőleg, 
m int belsőleg ezúttal még messzebb 
felülmúlja az összes eddigi évfolyamo
kat. A naptár á r a : 22 000 kor. Meg
rendelhető szerkesztőjénél, Hetvényi 
Lajos evang. vallástanárnál, Sopron, 
Paprét 2. sz., majd minden egyes lel

készt és tanító i h ivatalnál.

A biblia után a világ 
legelterjedtebb könyve

WELLS
NAGY VILÁGTÖRTÉNETE

11. KIADÁS.
Az első kiadás 5700 pél
dánya két hónap alatt 
= előjegyzésben elkelt. =

Megjelenik
ez év december

közepén.

Megrendelhető részletfizetésre
665.000 K bolti ár helyett 441.000 K

kedvezményes előfizetési árért 
bármely könyvkereskedésben,
=  vagy a  k iad ó n á l: =

GENIUS R. T. BUDAPEST,
VII., ILKA-UCCA 31.

Nyomatott Wel'isch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

19i0-ben.

Laptulajdonos:
s  O o n á n t& ll  L i i t ü e r - S z ö v e t s ó o
i s  O r s z á g o s  L n t h e r - S z ö r e t *  

■ é g  h i v a t a l o s  l a p j a .

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

9*entgotthárdr& (Vasvm.í 
küldendők.

F l ó k k i a d ó l i i v a t a l :

„L uthor-T érsaság“ könyv
kereskedése B n d n p O N t , 

VIII., S zontk irály i-u . ö l/a .

Az ige kószáiként m egáll, 
M egszégyenül, ak i bán tja!

Szerkesztő-kiadóhivatal:
s z e n t o o t t h Ar d .

Vasvármegye.

A „HAHANBSSSO« 
előfizetési ára : a negyedik 
negyedévre 19.000 korona. 
Csoportos küld. 15.000 K. 
S-nther-SiőTetégt tagoknak 

10°/o-oe kedvezmény. 
Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

Előfizetést elfogad 
Bünden evang. lelkész 

és tanító.
HeoJBlenlk minden vasárnap.

Egyedül a hit által. . .
Ap. csel. 16.81. „Higyj az Űr 
Jézus Krisztusban és üdvö- 
zülsz mind te, ínínd pedig a 
te házad népe“ . . .

Valaki azt mondotta, hogy aki 
cselekedetekkel vagy cselekedetek 
által akar üdvösséget nyerni, ha
sonlatos a koldushoz, aki felénk 
nyújtja szakadozott, rongyos ruháit 
és cserébe ezer aranyat követel 
tőlünk. És mi Isten felé akarnánk 
nyújtani nyomorult életünk csele
kedeteit és ezekért követelnénk 
magunknak az üdvösséget ? . . .

Oh! a cselekedetek nem üdvö
zítenek! Hisz igazában semmi jót 
sem tehetünk addig, amíg nem hi
szünk. És az is bizonyos, hogy aki 
igazán hívővé lett, az többé nem 
a cselekedeteiből akar üdvösséget 
szerezni, hisz azt már megkapta a 
Jézus Krisztusba vetett hite által. 
Ha igazán hivő vagyok, akkor ő 
és nem én, az ő cselekedete és nem 
az enyém, az ő kegyelme és nem 
az én érdemem, az ő halála és nem 
az én életem, az ő igazsága és nem 
az enyém — szerez és ad üdvös
séget. Persze azért a hivő ember 
is tesz jót, kell is neki jót tenni, 
de nem azért, hogy az üdvösséget 
kiérdemelje, mert afelől már bizo
nyos az ő hite által, a jót a hivő 
ember hálából cselekszi Isten ki- 
beszélhetetlenül nagy kegyelméért, 
cselekszi a jót, mint hitének gya
korlását, bizonyságát, és cselekszi, 
hogy példaképe lehessen mások
nak ! . . .

És mindezek mellett megmarad 
abban az igazságban: nem a cse
lekedetek által üdvözülünk, hanem: 
S o la  fide, va g y is  e g yed ü l a hit á l ta l  
Mert ha a Jézusban igazán hiszek, 
úgy őbenne Megtartóm, Üdvözítőm 
van és ez az Üdvözítő Istennek fia,

aki pedig őt bírja, azé az élet, az 
örök élet.

„Eljött hozzánk az üdvösség,
Mely kegyelemből á rad ;
Jóra nincs bennünk tehetség,
Erőnk hiába fárad.
A hit a Krisztusra tekint,
Ki örök érdeme szerint 
Közbenjáró lett értünk.
Hitből jön a cselekedet,
Hogy éltedet betöltse ;
Élő, igaz hit nem lehet,
Melynek nincs jó gyümölcse.
Megáld és megszentel e hit,
Jó Istenemmel egyesít,
Szent, tiszta életet szül.*

Ámen.
Németből: N. M.

Férfias keresztyénséget!
Irta: Túróczy Zoltán.

Minden kor lelkét más és más 
bibliai igék és a történelem más 
és más eseményei ragadják meg. 
Csodálatos ösztönnel talál reá min
den kor azokra az igékre és azokra 
a történeti eseményekre, melyek 
vágyait igazolják. A mai erőtelenül 
erőlködő kor számára ilyen ige I. 
Kor. 16.13.: „Vigyázzatok, álljatok 
meg a hitben, legyetek  férfiak , le
gyetek erősek“ s ilyen történeti 
esemény Luther bátor, férfias fel
lépése 1517. október 31-én.

Férfias, erős keresztyénség után 
vágyódunk s erre van szükségünk 
is. Különösen nekünk evangéliku
soknak ! Az a jogtalan gúny, mely- 
lyel illetnek, hogy a „lutheránus 
se hideg, se meleg“ s az a tény, 
hogy egyetlen keresztyén egyház 
tagjaiból sem hiányzik annyira az 
öntudat, mint a mi híveinkből, mind 
azt mutatja, hogy a mi keresztyén- 
ségünk nem elég férfias.

Meg vannak ennek a maga okai. 
Az evangélikus keresztyénség a 
megváltás örömhíre körül kristá

lyosodott ki s így erősebben dom
borodott ki benne természetszerű
leg az emberi kedély. Ezért oly 
érzelemteljesek és szárnyalóak az 
énekeink, ezért alakult ki templo
mainknak s istentiszteleteinknek 
mai meleg, kedves formája, ezért 
van már a hitünkben benne va
lami nőies lágyság, a bethániai 
Mária Jézust hallgató csendessége.

Ehhez jön azután a magyar 
evangélikus egyház szétszórtsága 
is. Mi itt egy-két helyet leszámítva 
nem élünk együtt nagyobb töme
gekben, hanem más vallású töme
gek között vagyunk szétszórva, 
így az elszórtan élő kis csoportok 
nem látnak, nem éreznek a hátuk 
mögött evang. tömegeket, ez kis- 
hitüvé teszi őket, gyengévé. A tö
meg bátorít, az elhagyatottság 
gyávává tesz. Nekünk pedig föld
rajzi helyzetünknél fogva nincs 
tömegöntud atunk.

Tömegöntudatunkat gyengíti az 
úgynevezett egyénieskedés is. A 
reformáció felszabadította az em
bert azok alól a béklyók alól, me
lyeket a középkori egyház vert reá 
s azt kívánta, hogy mindenki sze
mélyesen vívja meg a hit nagy 
harcát s közvetlenül lépjen szemé
lyes érintkezésbe Istennel. Ez azu
tán olykor megbontotta a hitegysé
get is. Felléptek emberek, akik a 
legkülönbözőbb hitet és hitetlensé
get hirdették az evang. vallás cé
gére alatt.

Hogy ez az egyénieskedés ép a 
mi egyházunk egységét bontogatta 
legjobban, a n n a t az az egyszerű 
oka van, hogy ez a mozgalom az 
intelligens embereket kezdte ki leg
jobban. Már pedig ez a réteg arány- 
lagosan a mi egyházunkban a leg
nagyobb, mivel az evang. egyház 
a legintelligensebb egyház. Ebből 
a rétegből veszett ki legjobban

Mit áldozol a H arangszóért ?
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minden egyházban az egyházi ön
tudat s így egyházunk intelligen
ciabeli dicsőségének keresztyénsé- 
günk férfiassága adta meg az árát.

öntudatunk hiányának oka még 
az is, hogy nem ismerjük eléggé 
hitünk értékét. Nagyon sokan van
nak, akik nem tudnának megfe
lelni arra, hogy mi a különleges 
evang. keresztyénség s akiknek 
egész öntudata abban á ll: én nem 
vagyok róm. kath.

Mindezeket nem azért soroltam 
fel, hogy most már természetesnek 
találjuk gyenge öntudatunkat s le
gyünk továbbra is ilyenek. A fenti 
szentírásbeli hely így kezdődik: 
Vigyázzatok I Tehát fenyegető ve
szély előtt harci riadó Pál apostol 
felkiáltása. Ébredjünk fel! Nem 
szükséges velejárója az ev. keresz- 
tyénségnek az ingadozó gyöngeség! 
Elég Lutherre hivatkozni s elég rá
mutatni arra, hogy a szeretet ér
zelme a legnagyobb erő. Ki kell 
küszöbölni mindazt, ami legyengíti 
öntudatunkat. Körülöttünk fegyve
rek csörögnek, kardokat köszörül
nek . . .  A 95 tételt kiszögező lut
heri kalapács döngeti az ajtónkat: 
Riadó! Vigyázzatok! Álljatok meg a 
hitben, legyetek férfiak, legyetek 
erősek!

Wittnyédy Pál albuma.
Irta: Payr Sándor. (Vége)

Sok értékes kéziratot gyűjtött ez
után Wittnyédy Pál 1669-ben, mikor

mint 20 éves ifjd Eperjesen járt a 
felvidéki evang. státus újonnan szer
vezett kollégiumában. Első helyen áll 
az itt keltezett emléklapok között 
Thököly Imre grdfé, aki ekkor még 
csak 12 éves színjátszó deák volt 
Eperjesen, de az írása már is feltűnően 
szép és biztos. Ezt a lapot betű sze
rint ide jegyzem:

»Symb. Crescit sub pondare Palma 
(Teher alatt nő a pálma.) Comes 
Emericus Theököli de K®smark, per
petuus in Árva Cottusque ejusdem 
ac Maramarosiensis perpetuus ac 
Supretnus Comes. Eperjessini 16. 
Novembris 1669.«

Thököly atyjával is bizalmas vi
szonyban állott az öreg Wittnyédy. 
Ő vette reá, hogy fiát Eperjesre, 
nyilvános iskolába küldje. Szép em
léksorokat írt a könyvbe Thököly 
fiának ephorusa is, aki csak A. H. 
betűkkel jelzi nevét

A többi eperjesi névaláírók közül 
kiválóbbak azután Pomarius Sámuel 
igazgatóé, Zabanius Izsák és Kőszegi 
Jakab tanároké, Coriányi Gergely 
magyar papé, Guth Dániel városi 
jegyzőé és a K®c*ei\ Saárosy és 
Weber családok egy-egy tagjáé, akik
nek nevei Caraffa vértörvényszékének 
idejéből ismeretesek.

Valószínűleg itt írta be nevét Thö
köly lapjának túlsó oldalára Bedegi 
Nyáry Ferenc báró is. Jelmondata: 
Virtutis Comes Invidia. (Az erénynek 
kisérőtársa az irigység.)

Nicolaides György nevű volt ta
nulótársa megemlíti emléklapján, hogy 
Wittnyédy Pállal gyakorlat kedvéért

a néma pársoros keresztek mindmegannyi 
történetet mondanak el. És van néhány 
kereszt, amely a mi gyülekezetünk (Lajos- 
komárom) történetéből mond ei néhány 
szakaszt.

A gyülekezet 1804-ben alakult a faluval 
egyidőben 400 lélekkel. Istentiszteletet ele
inte egy pajtában tartottak. Később házat 
vett a gyülekezet s a konyhán keresztül 
menve, a hátsó szoba volt az imaterem. 
Templomot 1821—22-ben építettek s azt 
Berke Mihály gergelyi lelkész-esperes szen
telte fel.

Az első lelkész Burray Sámuel volt, ki 
1809. szeptember 29-én halt meg Valahol 
a mostani régi temetőben porlad teste, 
emlékkő ma már nem jelzi sírhelyét.

Ugyancsak itt pihen Hrabovszky György 
lelkész, majd esperes, ki 63 éves korában 
1825. ápr 12-én halt meg. Sírjára gyerme
kei emelhettek sirkövet, mert felirata e z : 
„Hrabovszky György, felejthetetlen apa ál
dott hamvainak 1825.“ Egy kehely van a 
gyülekezet tulajdonában s ezen ezen évszám 
látható: 1654. Feljegyzésekből tudjuk, hogy 
azt a bakodi gyülekezet ajándékozta. S van 
egy ostyatartó tányér, azt meg maga a lel
kész készítette.

Az új temetőben pihen Malatidesz Gá
bor, ki 50 évi működés után, melyből 38

Őszi estén.
Kopott Bibliában lapozgatok én ma; 
Körülöttem minden oly csendes, oly néma. 
Egy-egy kedves helyen hosszasan megállók. .. 
Lelkemben teremnek hófehér virágok.

Most felém hallatszik édes anyám hangja: 
Hogyha éri lelked az Élet viharja, 
Meffiróbáltatásid mind bátran kiállód,
Ha e könyv lapjait a szívedbe zárod.

Kezemben még mindig a Könyveknek
Könyve;

Ott künn az enyészet ül a tartott földre. 
Minden hervad, de én zöld pázsiton já rok . . .  
Lelkemben teremnek hófehér virágok!

CSAfBÓK LIDI A.

Őszi lombhulláskor.
Irta: Szombath Ernő.

Szeretem ilyenkor, őszi lombhulláskor, 
a temetőt járni. Semmi nem hat úgy az 
ember kedélyére, mint a haldokló termé
szet itt a holtak birodalmában. Tekintetem 
végig siklik a hullámsirokon. Szemem meg
akad egy-egy kereszten s úgy érzem, ezek

sokszor tárgyalt logikai vitakérdéseket, 
úgy nyilvánosan az eperjesi kollégi
umban, mint otthon, házi kertjükben 
s mint »érdemtelen entagonista« írja 
alá nevét.

1669. őszén elhagyván Wittnyédy 
Eperjest, ellátogatott Késmárkra, Thö
köly atyjához, Istvánhoz. Nov. 21-én 
volt itt, magát az öreg urat nem 
terhelte ugyan, de udvari papja, Ma
gister Lasius Ádám már szép emlék
sorokkal tisztelte meg. Volt Kassán 
is, ahol Sartorius András lelkész írt 
a könyvébe. Járt Turolukán, az idő
sebb Kermann Dániel házában. Zsol
nán pedig 1669. nov. 27-én a magyar 
paedagógia és bölcsészet történetében 
ismeretes Ladivér Illés és Guth Jakab 
városi jegyző, mint volt tanítója írt 
az albumába. Végül pedig december 
7-én Pozsony-Szent Györgyön Kecs
kés Istvánt, apjának régi barátját és 
követtársát kereste fel.

A húsz éves derék ifjú tudomány
nyal megrakodva, 1669-ben, kará
csonyra érkezett haza Sopronba, a 
családi fészekbe. Az utohó ilyen 
boldog családi ünnep volt ez a Szent- 
György-uccai házban. Másfél hónap 
múlva az örökké utazó és országos 
Ügyekben fáradozó apát már halva 
hozták haza Nezsiderből, ahol 1670. 
febr. 13 án útközben, váratlanul érte 
a halál.

A Wesselényi szövetségben való 
részvétele miatt összes javait konfis- 
kálták. Az apai házat is el kellett 
adni. János, az idősebb fiú Pozsonyba 
nősült, utóbb a török ellen való 
háborúban esett el, ezzel expiálta

évet itt töltött, 1868. jan. 9-én halt meg. 
Sirját emlékkő jelzi.

Szép, fekefe sírkő áll Schád Boldizsár 
leikész vasráccsal körülvett sírja fölött eme 
felirattal: szül. 1881. nov. 19 Meghalt 1911. 
máj. 8 Áldás és béke hamvaira.

Megilletődött lélekkel távozom a már 
általam is ismert és szeretet lelkész sir- 
hatmától s lejjebb kerülök s felkeresem az 
egyház veteményes kertjének mívelőit, gon
dozóit, a porladó tanítók sirhalmait.

A legrégibb tanítók Szabados János, 
Andorka István és Kis (Szedlák) Ádám 
voltak, de hogy itt haltak-e el, nyomát nem 
találjuk írott emlékekben.

Megállók az egyik sirkő előtt s olvasom 
az írást: „Itt nyugszik Kapp Henrik evang. 
néptanító, megh. 1857. nov. 30-án 46 éves 
korában. Áldás poraira. Emlékül hálás ta
nítványai 1877. nov. 30.“ S pár lépéssel 
oldalt hasonló sírkőn ez olvasható: „Itt 
nyugszik Kapp Henrikné Balog Julianna, 
szül. 1816. rr.árc. 10-én, meghalt 1858. jun.
7. Áldás és béke hamvaira.“

Kapp Henrik Németiből jött ide Szil
vágyi Sámuel helyére 1834-ben, közös meg
egyezéssel cseréitek. Kapp Henriknek volt 
egy leánya, de az elhalt s két fia Rezső és 
Gyula. Komája Varga Mátyás tanító, utóbb 
e község jegyzője volt. Mikor a szülők oly
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rakoncátlan ifjúságát. Pál azonban 
Sopronban maradt, 1673-ban Uoger 
Joachim, városi polgárnak leányát, 
Máriát, néhai Edtemberger János 
molnárnak fiatal özvegyét vette fele
ségül. ő  is elvesztette családi vagyo
nát, de a bécsi kormány utóbb meg
bocsátott neki. mert egy 1674 évi 
királyi leírat »hívünk nemes Wittnyédy 
Pál« speciális szolgálatairól szól. 
1680 ban Nagymihályi Ferenc apát 
és soproni plebánus mondja róla 
vallomásában, hogy a Szent-Mihály- 
kapu előtt való kertjébe menvén, 
látta Oaiffy Mikló»t, aki (asszonyfai 
várának porrá lövetése után) Kolonics 
parancsolatjára Pozsonyba utazott és 
»edgyütt véle látta az kocsin itt 
Sopronban lakozó Wittnyédy Pált is«. 
Valószínű tehát, hogy ő is soproni 
ügyvéd volt, mint az édesatyja.

Nagy Iván szerint Wittnyédy Pálnak 
három fia és három leánya maradt. 
A fűik egyike Örökölte atyjának ezt 
az albumát is. 1700 körül ugyanis 
ismét néhány előkelő soproni polgár 
ír bele emléksorokat egy külföldre 
induló ifjú (bizonyára Wittnyédy fiú) 
számára.

Ilyen bejegyzés az öreg Dobner 
Ferdinándé, a polgármester atyjáé, 
aki 1700. július 9-én eme igazán szép 
és jellemző szavakat írta be latin 
nyelven: Én, ki a tanulás vágyával 
eltelve éltem életkoromnak 78-ik évéig 
s aki egyedül az ilyen életmódot 
tartom a legjobbnak, megemlékezem 
annak mondásáról, aki így szólott:

Igaz gyöngyök.
(Reformáció emlékére.)

Uram, kegyeímes, bő kezed 
Sok drága gyöngyöt helyezett 
E potom-oícsó földre íe :
Min nem fog a 
Múlás foga,
5 nem sodor e( Idők szele I

Azóta e gyöngy itt ragyog.
Értéke, fénye mind nagyobb,
S hova-tovább csak nő, sokul —
E gyöngy: igéd,
Mind a Tiéd,
S nekünk adád ajándokuf.

Az ember rá nem érdemes: 
Közötte sok turkál-keres,
5 még többje szennyel rátapod — 
Megáll eszem 
És kérdezem:
Mért tartod itt ajándokod ?

, Mért, hogy íe nem nyújtod kezed 
És tőlünk vissza nem veszed 
És oda vissza nem rakod,
Hol szennytelen’,
Méltó helyen
Megőrzik majd az angyalok? . . .

E rejtefemre rányitok:

Séd : kegyelem I . . . oly titok, 
ly tiszta, oly szent, oly magos,

Hogy teljesen,
— Bármit teszen —
Nem ér föí ember-ész ahhoz I

PETROÜICS PÁL.

»Ha egyik lábammal a sírban volnék 
is, nem röstelnék még valamit tanul
ni.« (Et si alterum pedem in tumulo 
haberem. non pigeret aliquid addis- 
cere.) Nagyobb hatással valóban nem 
beszélhetett volna a jó öreg az ifjúnak 
szívére, minthogy a maga szép pél
dájára hivatkozott. Az ilyen apák 
neveltek azután olyan fiakat, mint 
ifjabb Dobner Nándor, a polgármes
ter volt.

Szép szavakkal bocsátja el külföldi 
útjára a Wittnyédy unokát Prisomann 
Egyed Lajos soproni senator senior 
is, ki 1700. július 13-án írt az emlék
könyvbe s az ifjú atyját, Wittnyédy 
Pált is úgy jellemzi, mint aki gyer
mekkora óta legjobb barátja volt. 
Gruber Ádám és Meisner Mihály 
lelkészek bibliai mondásokat írnak a 
gymnasiumot elhagyó ifjúnak köny
vébe, Unger Mátyás polgár pedig 
mint kiválóan szeretett ifjúról emlé
kezik meg róla.

íme a sok előkelő helybeli és vi
déki név és eredeti aláírás, a tártál 
más jelmondatok méltán teszik a régi 
albumot érdekessé és becsessé. A 
fiuknak szólva a beirók tisztelettel 
és hálával szólnak az apákról is. 
És Sopronra nézve jellemző, hogy a 
magyar ügyvéd és nemes ember 
családtagjai miiy bizalmas baráti és 
rokonsági viszonyban éltek itt a né
met iparos (persze gazdag) polgári 
családokkal. Hiszen maga a családfő, 
István, Endrész János volt molnárnak 
a lányát vette feleségül.

gyors egymásután elhaltak, a két fiút ke
resztapjuk, Varga Mátyás vette a gondjai 
közé. Rezső már tanítónak készült. Gyula 
ügyében meg Pálfy József képezdei igaz
gatónak, ki komája volt Varga Mátyásnak, 
írt, hogy tegye lehetővé a fiú tanulását. 
És Pá fy készséggel tett eleget a kérésnek, 
odavette a fiút s ott járt a lyccumba s most 
már csak a vakációban került haza a két 
fiú. Rezsőből tanító, u'óbb postatiszt, Gyu
lából pedig tanár lett s idővel mint Kapi 
Gyula, a képző nagynevű igazgatója. Az 
anya sírkövét a két fiú állíttatta s Rezső 
járt is itt feleségestül. Úgyszintén lerótta a 
kegyelet adóját Kapi Béla püspök is püs
pöki látogatása (előzőleg mint lelkész is) 
alkalmával, amikor feleségével együtt imát 
mondtak a nagyszü ők sírján.

Hat-hét sorral feljebb fekszik Varga 
Mátyás, ki 1824 töl 1834 ig volt itt tanító ; 
majd Bukódra, Révkomáromba került s 
onnan 1840-ben került ide vissza s mint a 
község jegyzője működött itt 1885. január
12-én bekövetkezett haláláig. Emlékkövet 
a község emeltetett sírja fölé. Mint jegyző 
is tevékeny részt vett a gyülekezet beiéle- 
tében, annak évekig jegyzője volt. Hátra
hagyott iratai tanúskodnak róla, hogy nagy- 
kiterjedésű levelezést folytatott akkoriban 
elismert egyénekkel, kivált Palfi komájával, 
írt vailástani könyvet, sok költeményt, ki
sebb nagyobb verset; sok egyházi, teme

tési beszéd, ének, ima maradt utána. Pl. a 
templomavatási ének (német, magyar, tót 
nyelven történt) Hrabovszky halotti énekét. 
Több alkalmi vers, strófa maradt utána 
(Borsodi traktus) a borsodi papokat énekli 
meg a Módi dáma, a Pipa „ditsérete“ stb. 
S jellemző a magyar sovinizmusára, hogy 
a Kochot Szakácsra, a Wo fői Farkasra, a 
Weingertnert Szőlősire magyarosította s e 
családok mai napig is igy Írják magukat.

Szemem kutatva tekint szét a sirhalmak 
között. Keresem Klein Péter sirhalmát, ki 
alig egy évi itt működése után (Kapp után) el
hunyt. De nem találom, jeltelen sírban pihen.

Odább megyek s megállók egy kereszt 
előtt: „Itt nyugszik Mohar Endre ág. h. ev. 
tanító. Szül. 1847. máj. 17-én, rnegh. 1918. 
dec. 27-én, 49 évig szolgálta hűségben egy
házát. övéid szeretete, híveid hálás emlé
kezete leng sírod felett. Krisztusban halunk 
— vele élünk 1“

Magam elé képzelem alakját. Szinte látni 
vélem csendes járását, szinte hallom kedves 
humorát. Derűs mosollyal lépett közibénk, 
ifjak közé és sok-sok kedves órát töltött 
el velünk Beteg, úgyszólván soha nem volt. 
Jó kedéllyel végezte dolgát Urambátyánk 
nyugdíjazásáig s mint ilyent, hamar elérte 
a nyugdíjas tanítók végzete: a korai halál, 
hogy az adjon hosszú, hosszú pihenést.

Tekintetem most egy ifjú Timotheus 
sírján pihen meg. Mosberger Keresztély

segédielkész nyugszik a csendes hantok 
alatt. Istenem 1 Milyen is az élet 1 ? Ma 
van, telve reménységgel s holnap már nincs! 
Itt lakott a szomszédságomban a jó barát, 
a kedves fiatal egyén, a nagytudásu, nagyra- 
hivatott ifjú. Álmodozott szegény. S álmát 
oly szépnek látta. Mert lélekszerinti Úr 
szolgája akart lenni ott valahol a Rápce 
mentén. S íme, az élete kettétörött, még 
mielőtt igazán élt volt. A bimbó csak fesle- 
dezett s korai hervadásnak lett az áldozata. 
Hazakerült s itthon napról-napra fogyott 
hozzátartozói végtelen fájdalmára a barátai 
nagy-nagy szomorúságára. S aztán egy na
pon csendben elaludt. Elkísértük utolsó 
útjára. Azóta baráti körünk eggyel meg
fogyatkozott, egy Krisztus szolgájával ke
vesebb van s a temetőnk egy sirhalommal 
gazdagabb lett.

Hanyatlóban a nap. Bágyadt sugarai 
szétszóródnak a sirhalmok között s a kései 
őszi virágok megfürödnek még egyszer s 
talán utoljára a nap csókjában. S aztán 
lankadtan hajtják le fejüket. Érzik ők is 
a vég közeledtét, az enyészet szelét.

Megindulok én is. A lábam alatt zörög 
a száraz avar. Az őszi szél végig-végig 
suhan a fák lombjai között s meg-meg- 
rázza az ágakat. S a fák könnyezni kezde
nek. Száraz leveleik sűrű egymásután lá
gyan hullanak alá és csendben borulnak 
a sirhalmokra. ________
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Másfelől pedig fényt vetnek ezek 
az emléklapok, a Wittnyédy család 
három generációjának, apának, fiúnak 
és unokának széleskörű (Erdély és 
Franciaország) és igen előkelő (gróf, 
báró) összeköttetéseire s néhány jel
lemvonást őriztek meg abból a korból, 
amelyben Sopron egyes polgárai itt 
országos szerepet játszottak.

Mindenki annyit ér, am ekkora 
a kötelességtudása.

Az egyetemes egyház közgyűlése Buda
pesten. — Báró Radvánszky Albert 

egyet, felügyelő megnyitó beszéde.
Az emberi élet a földön a köteles

ségek sorozata. Mindenki annyit ér, 
amekkora a kötelességtudása. Az 
evangélium sem ismer kötelességen 
felüli munkát. Luther a kötelesség- 
teljesítést még a legszerényebb földi 
hivatásteljesítésben is istentiszteletnek 
nevezi. . .  Ezekkel a felemelő gon
dolatokkal vezette be egyetemes fel
ügyelőnk, báró Radvánszky Albert 
az ezidei egyetemes közgyűlés alkal
mával mondott hatalmas megnyitó 
beszédét, mely mindvégig nagy tet
szésnyilvánítást és lelkesedést váltott 
ki a Deák-téri dísztermet zsúfolásig 
megtöltött kiküldött képviselők lelké
ben. Olyan sokan jelentek meg ezúttal, 
hogy nem igen emlékezünk reá, hogy 
valaha is többen jelentek volna meg 
az idők folyamán egy-egy egyetemes 
közgyűlés alkalmával, amikor pedig 
még hazánk és egyházunk nem volt 
csonka. A jelek arra engednek követ
keztetni, hogy a Bethsaida tava tehát 
végre mégis megmozdult.

Beszéde további folyamán az egye
temes felügyelő megemlékezett a stock
holmi egyházi világgyfllésről, melyet 
magyar szempontból is nagy jelentő
ségűnek mosd, mert szerinte rege
nerálódó erő árad belőle a magyar 
protestantizmus ereibe. Legfontosabb 
feladatunk azért — folytatta Rad
vánszky báró — hogy a külföldi 
testvéreinkkel kimélyítsük a kapcso
latokat. S itt nagy elismerését fejezte 
ki Raffay Sándor dr. püspök és báró 
Kaas Albert iránt. Kapi Béla püspök 
pedig, úgymond, a belmisszió terén 
alkotott maradandót. A közgyűlés 
tagjai percekig éljenezték a három 
kiváló férfiút

Megnyitó beszédének további so
rá t a soproni theologiai fakultás 
méltó elhelyezéséről szólott, szüksé
gesnek találta a Theol.-Otthon felállí
tását, amelyre az egyetemes egyház

Luther.
Okt. 31-re.

Kunyhóban született 
Bányászszülök ölén,
Mégis ő nyitott fényt 
Az újkor kezdetén.

Kettő volt vezére:
Imádság és a dal,
S  kit e kettő vezet,
Azé a diadal!

Borús volt az égbolt,
Mint őszi éjszaka,
Sötétségbe borúit 
A hitnek csillaga.

De tűz gyúlt az égen,
Szólt Isten, a Jóság:
Elég a sötétből,
Legyen világosság!

Legyen világosság!
Szólt — s fény támadt nyomán, 
Luther felujjongott:
Krisztusom !"... Bibliám! . . .

Fényes papi rendek,
A koronás császár!
Előttük könyvével 
Luther egymaga áll.

Egym aga.. . ,  de mégse,
Mert Krisztus van vele !
S  minden fegyver ellen 
Győz a Krisztus neve.

Égi fény szívemben!
Kell?! — mártírja leszek!
„Itt állok — szól bátran, 
Másként nem tehetek!

Hallod Luther szavát?
Vagy kővé vált szived?!
Luther azt kiáltja:
E  szent könyv a tied!

Asztalon Bibliád,
Fölötte a kereszt,
Megváltód keresztje,
Ki érted szenvedett;

Ez dísze a háznak!
Ki hitéért hévül 
Ezt tegye a házban 
Ismertető jelül!

Luther! Bibliádhoz 
Hűtlenek nem leszünk, 
Krisztusnak ma újból 
Hűséget esküszünk!

FÖLDVÁRI BÉLA.

5C0 millió koronát szavazott meg. 
Hangsúlyozta az önálló szeminárium

szükségét is. Az iskolákkal kapcso
latban ama véleményének adott ki
fejezést, hogy azok nem csupán a 
tudomány művelésére, hanem az 
evangélium terjesztésére is hivatottak. 
Meleg elismeréssel adózott a kúltusz- 
kormány jóindulatáért, hogy megér
tését tanúsította az özvegyek és árvák 
i ránt . . .  Az 1848:20. te. érvényesí
tését sürgeti, mert a törvény végre
hajtása nélkül — szegezte le a tényt 
— evangélikus egyházunk nem lesz 
képes teljesíteni történelmi kikülde
tését.

Még több időszerű kérdés érinté
sével annak a véleményének adott 
kifejezést: eljön az idő, amikor min
den egyes keresztyén egyház támo
gatni fogja a másikat. A stockholmi 
gyűlés harmóniájára való intését fo
gadjuk meg. Keljünk egymással ne
mes versenyre.

Geduly Henrik pli$pök javaslatára ki
mondották, hogy az elnöki megnyitót teljes 
szövegében jegyzőkönyvbe iktatják. Azután 
Kuthy Dezső egyetemes főtitkár felolvasta 
az egyetemes felügyelő évi jelentését, a- 
melyre többen felszólaltak és valamennyien 
csak elismeréssel és köszönettel adóztak 
az egyetemes felügyelőnek.

A felügyelői jelentés során többek kö
zött kimondotta a közgyűlés, hogy október 
31-én minden gyülekezetben istentisztelet 
tartassák, majd visszautasította azokat a 
támadásokat, amelyeket bizonyos részről 
az utóbbi időben az evang. egyház magas 
funkcionáriusai ellen intéztek.

A különböző bizottságok jelentéseinek 
tárgyalása során határozatilag kimondották 
a lelkészi fizetések rendezéseinek szük
ségességét ; a segédlelkészeknek elhelyezé
sét a püspökök hatáskörébe utalták. Az 
egyes felekezetek belső szervezetét és 
szempontjait a legmesszebbmenő mérték
ben tiszteletben tartani kívánja a közgyűlés. 
Szóba került a katonai gyülekezetek alapí
tásainak a kérdése; a missziói és diako
nissza ügy. Sok szó esett a nyugdíjintézet 
újjászervezéséről. Behatóan tárgyalták a 
tanügyi kérdéseket stb. Örömmel vette tu
domásul a közgyűlés, hogy az evangélikus 
egyháztársadalmi szervezet, a Luther-Szö
vetség szépen erősödik.

A közgyűlés, mely mindvégig élénk ér
deklődés melléit folyt le s a késő estéli 
órákban nyert befejezést, Bancsó Pál imá
jával vette kezdetét s Geduly Henrik püspök 
imája zárta be.

Lelkész-egyesületi
közgyűlés.

A magyarhoni evangélikus lelkészegye
sület október 21-én Budapesten tartotta 
évi rendes közgyűlését, mely alkalommal 
közének után Czipott Géza, lapunk szer
kesztője tartott írásmagyarázatot; Paulik 
János gondolatokban gazdag elnöki meg
nyitót mondott; a sajtóról dr. Varsányi 
Mátyás tartott előadást; Gáncs Aladár az 
újjáépítés eszközeiről olvasott értekezést; 
Kovács Andor a lelkészi javadalom valori
zálásáról szólott, Kuthy Dezső a nyugdíj- 
intézet reformját, míg dr. Deák János az 
építendő Theol.- Otthont ismertette. A pénz
tári jelentés után, melyet Blatniczky Pál
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esperes terjesztett elő, az általános tiszt- 
újítás kapcsán elnöknek újból Paulik Já
nost választotta meg, alelnökök lettek: 
Sárkány Béla kecskeméti főesperes és 
Németh Károly győri egyházmegyei espe
res ; főjegyző Duszik Lajos, aljegyző Ma
gyar Géza, pénztáros Biatniczky Pál lett.

A Luther-Szövetség 
választm ányi ülése.

Az országos Luther-Szövetség választ
mányi ülését báró Kaas Albert elnöklete 
alatt október 21-én délután tartotta Buda
pesten. Az igazgatói jelentést dr. Kirch- 
knopf Gusztáv terjesztette elő, míg a szö
vetség kiadásában megjelenő »Evangéliku
sok Lapjáénak helyzetét Németh Károly 
szerkesztő ismertette.

A m isszió-egyesület
Scholtz Ödön esperes és dr. Schneller 
Aurél elnöklete alatt ugyancsak október
22-én Budapesten tartotta közgyűlését, mely 
alkalommal jegyzővé Marcsek János tokaji 
lelkészt, a Harangszó lelkestoüu belmunka- 
társát választotta meg.

Az egyesület 16 tagú missziói tanácsába 
a következők választattak b e : Stráner Vil
mos. dr. Pröhle Károly, Mesíerházy Sándor, 
Bárdy Ernő, Hanzmann Károly, Túróczy 
Zoltán, Németh Károly, Czipott Géza, dr. 
Szigethy Lajos, Ziermann János, dr. Zelenka 
Frigyes, dr. Molnár Gyula, Saguly János, 
Gyalog István, Ligethy Ede, Rimár Jenő.

Az egyesület pénztárosa: Broschkó G. 
Adolf budapesti lelkész, ellenőre: Morhács 
Márton.

Tanár-egyesület.
Az egyetemes gyűléssel kapcsolatban 

az Evang. Tanáregyesület is közgyűlését 
tartotta. Dr. Szigethy Lajos költői elnöki 
megnyitója tartott seregszemlét evang. ta
nárakadémikusaink felett, s emlékezett meg 
a „Zalán futása“ költőjéről, majd a testvér- 
egyesületek üdvözletei hangzottak el. Dr. 
Szelényi Ödön pompásan kidolgozott, min
den az egyesületet érdeklő eseményre ki
terjeszkedő jelentése tájékoztatta a tagokat, 
ennek kapcsán üdvözölte a közgyűlés Sze- 
lényit a debreceni egyetemen magántanárrá 
történt habilitálása alkalmával, mely a mel
lőzött tudós méltó elismerése. Dr. Losonczi 
Zoltán pénztáros jelentése után dr. Böhm 
Dezső a vetítőgép szerepéről az iskolában, 
Gerhardt Béla pedig az öt éves tanítókép
zőről értekezett állandó érdeklődés közben.

A m agyar m ágnás- és közép- 
osztály gyerm ekeinek arckép- 
csarnokát közölte le legutóbbi szá
mában a MAGYAR ÚRI ASSZONYOK 
KÖZLÖNYE. Ez a lap ma a vidéki 
uricsaládok kedvenc lapja lett épen 
hazafias szelleme, közvetlen, kedves 
stílusa által.

A MAGYAR URIASSZONYOK 
KÖZLÖNYE minden egyes számában 
általános feltűnést keltó, asszonyokat 
érdeklő vezércikkein ,kívül a legra
gyogóbb tollú magyar írók tárcáit 
közli. Háztartási rovata felöleli a leg
kitűnőbb torta- és tésztarecepteket, 
valamint az összes pástétomok készí

tési módját. Tárgyalja továbbá az 
éléskamra, befőzés, konzerválás mó
dozatait. Humor rovata szenzációs.
Divat, kézimunka és kotta mellék
letei közkedveltté és nélkülözhetetlenné 
tették minden egyes úrícsaládban.

A lap előfizetési ára félévre 100 
ezer korona. Aki még nem ismeri, 
kérjen mutatványszámot a MAGYAR 
URIASSZONYOK KÖZLÖNYE ki- 
adóhivatalától. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal: Budapest, Vili, Szentkirályi 
u. 2.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

A reformáció öröksége.
Nov. 2. Megújított mindent. Ján. Jelené

sei 2 1 .5—e. A reformáció legtalálóbb ki
fejezése a „hitújítás“. A régi, Krisztustól 
tanított, az apostoloktól tovább plántált 
hitet keltette újból életre. Nincs egyetlen 
kér. egyház sem, amelynek áldása ne lett 
volna a reformáció. A szellemi élet minden 
területén, a nemzeti életben éreztette jóté
kony hatását. Isten munkája volt ez. Hálát 
adok neki érte.

Nov. 3. Isten igéje. Lukács evangéliuma 
4 . 4i. Máté 24.85. A reformáció drága örök
sége számunkra a közkinccsé lett biblia. 
A léleknek szüksége van Isten igéjének 
táplálékára. A reformációnak köszöni már 
eddig több, mint hatszáz nyelven beszélő 
nemzetség az Isten igéjének áldásait. Az 
örök életnek beszéde ez. Hálát adok Isten
nek, hogy ezzel a mennyei eledellel táplálja 
lelkemet.

Nov. 4. Az őskeresztyén egyház képe. 
Ap. csel. 2.42—47. Roppant megkapó és 
vonzó minden egyes kép, amit az újszövet
ségben, főképen az Apostolok cselekedetei
ről írott könyvben és az apostolok levelei
ben az első keresztyén gyülekezetekről 
találunk. A hivő ember imádságos életének 
visszatükröződése minden cselekedetük. 
Nemcsak történelmileg, hanem lélekben is 
közel voltak Jézushoz. A reformáció az 
őskeresztyén egyház hit- és szeretetközös- 
ségét akarta feleleveníteni. Köszönöm néked 
lBtenem, hogy az evangélikus egyházköz
ségek elé mintaképül az őskeresztyén gyü
lekezetek képét tűzted.

Nov. 5. Királyi papság, szent nép. Péter 
I. levele 2 . a—ío. A reformáció áldása, hogy 
ismét felelevenítette azt a Krisztusi igaz
ságot, hogy minden ember egyenlő és Is
tentől rendelt hivatása, hogy saját maga 
keresse a Krisztus által lelkének üdvös
ségét A magasztos hivatás nagy felelős
séget is ró reánk. Nem élhetünk abban a 
kényelmes felfogásban, hogy születésüknél 
fogva mások érdeméért is elnyerhetjük az. 
üdvösséget. Annak az útja az, hogy magam
nak kell odajárulnom a Krisztus kereszt
fájához.

Nov. 6. A keresztyén istentisztelet. Római 
levél 10.17. A mi istentiszteletünk közép
pontjába az Isten igéjét helyezzük. Jézus 
az ő  példája nyomán az apostok is így 
cselekedtek. Ez ragyog át az imádságain
kon és énekeinken. Azoknak az egyszerű 
evangélikus templomoknak nagy kincse van: 
az Isten kegyelmét eszközlő örök ige. Le
borulok Előtted Atyám, s hálát adok ezért 
az örökkévaló kincsért.

Nov. 7. Az evangélikus misszió. Máté 
28. ló-só. Feledésbe merült az üdvözítő 
missziói parancsa, mely nem egyeztethető 
össze a fegyveres, erőszakos térítéssel. 
Elmenvén taníisatok . . .  mondja Jézus. Ez 
az igazi hittérítés. Nem a megkereszteltek, 
de a megtévedtek száma fontos. Azért ele
venítette fel a reformáció ezt a parancsot, 
hogy nekem is szóljon. Hogyan misszió- 
nálok én?

Nov. 8 Az Úr Jézus Krisztus. Ján. ev. 
6.67—69. A legnagyobb áldás a reformáció
ban, hogy Krisztust visszaadta a vallásos 
léleknek. Nem homályosíthatja el senki 
megváltói jelentőségét. Nélküle semmit, 
Véle mindent bírunk s Érte mindent oda 
kell áldoznunk. Kihez is mennénk mi más
hoz ?  Marosok János.

K O R K É P E K .

K a rco la to k  a hétről.
A régi jó világban, ha a Schwarz 

ur meg a Weisz ur találkoztak egy
mással s néhány percre megállották 
valahol beszélgetni, mindjárt rájuk 
fogták: már megint gründolnak. A 
gründolási mánia úgy látszik, vala
hogy ránk evangélikusokra maradt 
örökségképen a szanálás eme szomorú 
korszakában. Folyton valami újat és 
újat akarunk gründolni, alkotni, pe
dig legelsőbben is mégis a meglévő 
intézményeinket kellene megerősíteni, 
életképessé tenni.

Folyton vártuk ezideig Bethesda 
tavának megmozdulását, mig végre 
most aztán úgy látszik becsülettel 
megmozdult. Lesz most már rövide
sen gyermeklapunk, ingyen lapunk a 
szórványban lakó híveink számára, 
minden nagyobb egyházközségnek 
külön gyülekezeti lapja, sőt felmerült 
legutóbb a budapesti lelkészgyűlésen 
egy protestáns, közelebbről egy evan
gélikus napi lap megindításának a 
terve is. Jól jegyezte meg azonban az 
egyik fővárosi lapban Szász Zoltán 
író: „Nagyon valószínű, sőt majd
nem egészen bizonyos, hogy a terv
ből nem lesz semmi. “ Raffay püspök 
szerint is az eszme bármüy szép is, 
megvalósítására — legalább is egy 
ideig — gondolni sem lehet. Hiány
zanak az anyagi előfeltételek éppen 
úgy, mint h iá n y z ik  az egységes  
lu th e rá n u s  közsze llem , amely 
öncéluságának tudatában megfelelő 
orgánumot megalapozni s fentartani 
képes legyen.

No de ez ugyebár nem is olyan 
nagy baj?! Vagy talán igen?l

Jeles képzettségű, evang. vallású jog
hallgató, komoly ifjú elmenne vidékre, úri 
családhoz gyermekek mellé nevelőnek. — 
Címe válaszbélyeg ellenében megtudható: 
Evang. lelkészi hivatal, Budapest, Fasor.
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E G Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A m indennapi életből.

6597.5 lesz a  novemberi lak
bér szorzószám a. A novemberi 
házbérnegyedben a szanálási törvény 
alapján az érvényben levő lakásügyi 
rendelkezések értelmében lakbér cí
mén az 1917. évi novemberi lakbér 
harminchat százalékát kell fizetni, 
amihez a tizenkét és fél százalékos 
kincstári haszonrészesedés és öt szá
zalék közüzemi pótlék járul. A ház 
mester-, szemét- és liftpénzeket kü
lön kell fizetni. Aki tehát 1917 no
vemberében száz korona lakbért fize 
tett, az most ennek az összegnek 6597 
és félszeresét, vagyis 659.750 koro
nát fog fizetni. A kincstári haszon- 
részesedés nem az alapbér, hanem 
a tiszta bérötszeg után fizetendő. A 
házmesterpénz a puszta bér két szá
zaléka. A szemétpénz az első lakó
szoba után havi ötezer, minden to
vábbi lakószoba után pedig kétezer 
korona. Kapunyitás díja éjfél előtt 
ezer, éjfél után kétezer korona. A 
liftpénz címén a ház lakói kapuzárás 
után személyenkint ezer koronát fi
zetnek, az idegenek azonban minden 
alkalommal ezer koronát tartoznak 
fizetni.

H E T I  K R Ó N I K A .

Gr. Apponyi Albert Jászberényben 
beszámolót tartott és odanyilatkozott, hogy 
amennyiben a kormány meghosszabbítja a 
nemzetgyűlést, lemond mandátumától. — 
Érintette a királykérdést is s jelezte, hogy 
ő is nemzeti királyságot akar. — A nemzet
gyűlés a költségvetést tárgyalja.

A ném et fajvédők felmondták az elnök
nek a barátságot. — A Luther kormány 3 
nacionalista minisztere lemondott. — A 
berlini községi választások megkétszerezték 
a kommunisták erejét. — Vilmos német 
császár cikket irt arról, hogy a sárga faj az 
orosz szovjet segitségével megakaija hódí
tani Európát.

A francia kormányváltság lapunk zár
táig tart és valószínű Cailaux bukásával 
végződik.

Az angolok néhány héten belül kiürítik 
Köln városát.

A görög-bolgár háborúságba beleszólt 
a népszövetség.

A törökök bevezetik a keresztyén idő
számítást.

Perzsiában a cyklon 7000 embert ölt 
meg.

Kiválóan szakképzett lakatosmester, vas
kályha speciálisia és villanyszerelő, ki vi
dékre is szívesen elmegy, megrendeléseket 
kér. Szakmájában minden munkát elvállal 
és a legkényesebb igényeknek megfelelően 
készít el. Árai nagyon jutányosak. Címe: 
L é d i g  J ó z s e f ,  lakatosmester és villany- 
szerelő, Budapest, VIII., Illés u. 4. 3 — 4

HARANGSZÖ.

H A R A N G S Z Ó .

Szenth. u. 21. vasárnapon.
Ev. János 4 .47—54.

Az igaz hitet, annak erejét és gyümöl
csét szemlélhetjük evangéliumunkban. Ilyen 
igaz hit hozta létre a reformációt is s ilyen 
igaz hitre van szüksége ma is minden 
embernek s anyaszenlegyházunknak is.

Lelkészavatás. Lélekemelő, szép ün
nepség keretében avatott lelkésszé K a p i 
Béla dunántúli püspök október 25-én öt 
ifjú lelkészjelöltet a soproni templomban. 
Közének és Ziermann Lajos oltári szolgá
lata után Prőhle Károly dr. egyet, tanár 
részesítette a jelölteket az Úr szentvacso
rájában. Az avatást Kapi Béla püspök, 
Stráner Vilmos egyet, tanár-dékán és Zier
mann Lajos helyi lelkész segédletével vé
gezte. János -ev. 2 1 .15—is. alapján a lelké- 
szi szolgálatra való eikötelezésről és annak 
fontosságáról szólott, hangsúlyozván, hogy 
ez az elkötelezés a lélek átadása mellett, 
minden életerőnek az átadását is jelenti. 
Jézust szeretni, szolgálni mindenek felett. 
A felavatottakat áldásukban részesítették: 
dr. Prőhle Károly, Payr Sándor, dr. Karner 
Károly egyet, tanárok, Pötschacker István 
soproni lelkész, Hetvényi Lajos és Lauff 
Géza vallástanárok.

Reformáció ünnepe a fővárosban.
A Bethlen Gábor Szövetség a reformáció 
emléknapján a Magyar Kálvin- Szövetséggel 
és az Országos Luther-Szövetséggel kar
öltve ez idén is ünnepséget rendez. Délelőtt 
úgy a Deák-téri ev., mint a Kálvin-téri 
ref. templomokban ünnepi istentisztelet 
lesz, este pedig a régi képviselőház nagy
termében egyetemes protestáns reformáció 
emlékünnep. Ennek hatalmas tárgysoroza
tából két pont emelkedik k i: Raffay püspök 
és Füllkrug dr. német birodalmi hitszónok 
előadása.

Szentgotthárd Az egyházközség nov. 
1 én délután V26 órakor a templomban 
műsoros vallásos estélyt rendez, mely al
kalommal az előadást dr. Kovács Sándor 
egyet, tanár tartja.

Prot. írod Társaságunk október 16-án 
Ravasz László püspök elnöklete alatt Buda
pesten választmányi ülést tartott. Azon jelen 
voltak részünkről Raffay Sándor püspök, 
Schneller I., Szélényi I., Osztroluczky M., 
Szlávik M, Kovács S., Podmaniczky P. 
választmányi tagok. Az elnök rendkívül 
meleg hangon és elismeréssel parentálta 
el Csengey G., Gyurátz F., Scholtz G., 
Zsilinszky M. és Szilágyi D. elhunyt vá
lasztmányi tagokat. A nagy buzgalomról 
tanúskodó titkári jelentésből megtudtuk, 
hogy a Társaságnak megcsonkult hazánk
ban van ma már 1465 tagja; a Prot. Szemle 
havonként 1600 példányban jelenik meg; 
a vidéki irodalmi estélyekből 50 millió 
folyt be; a jövőben a prot. intelligencia 
összetartása végett megindítja a propagan
dát Bpesten. Győrött, Nyíregyházán és 
Miskolcon; belépnek a Magyar szaklapok 
orsz. szövetségébe; az irói honoráriumot 
évenként 80 koronára emelte föl s választ
mányi tagul Lampérih G írót választotta 
meg. A jövőben a Prot. Szemle a Bethlen 
G. irod. és nyomdai részv. társaság bizo- 
mányába megy át, de annak kedvezményé
ben a Luther-Társ. könyvesboltját is ré
szesíti. Szélényi pénztáros jelentése szerint 
a Társaságnak összes bevétele volt 218, 
kiadása 275 millió. A Szemle évi kiadása
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123, az irói tiszteletdíj 39 millió. Kovács 
S. kérvényére a választmány megadta az 
engedélyt a Luther-Társaság és a Prot. 
írod. Társaság kiadványainak kölcsönös 
kicserélésére.

A „Harangszóért“. Budapestről Szabó 
Imre az Erzsébet királyné szálló tulajdo
nosa a Harangszó fenntartására újabban 
egy millió koronát, dr. Thebusz Béla orvos 
félmillió koronát adományoztak. Ugyancsak 
dr. Thebusz Béla a Sopronban felépítendő 
Theologusok Otthonára a Harangszónál tett 
alapítványát újabb egy millióval gyarapí
totta.

Protestáns nap Nyíregyházán. Nyír
egyházán nov. 8-án protestáns napot ren
deznek, mely alkalommal az evangélikus 
templomban a nagy közönséghez Ravasz 
László dunamelléki és Baltazár Dezső a 
tiszai egyházkerület református püspökei 
beszélnek.

Debrecen. Labosa Lajos tanár „A szent 
év“ címen okt. 18-án előadást tartott a 
közönség rendkívül nagy érdeklődése mel
lett. — A nov. 1-én tartandó reformációi 
emlékünnepélyen Fux Antal tanár tart 
szónoklatot.

Új Lulher-Szövetségi elnök. A budai 
egyházközség kebelében működő Luther- 
Szövetség legutóbb tartott közgyűlésén el
nökévé egyhangú lelkesedéssel dr Masznyik 
Mártont választotta meg.

A Magyar L uther-T ársaság az 1926. 
évben ünnepli fennállásának 40 éves év
fordulóját azzal, hogy a Luther-könyvtárt 
és múzeumot átadja rendeltetésének. A 
könyvtár felállítása körül kiváló érdemei 
vannak dr. Kovács Sándor egyet, tanárnak.

Pápa. Az evang. Nőegyesület műsoros 
szeretetvásárt rendezett, mely alkalommal 
közreműködtek: Mesterházy László lelkész, 
Kis Margit (Tét), Hütter Anna, az úri ka
szinó zenekara, Pócza Irén, Köntös Zsu
zsika irányi Gitta, Beke Aranka, Mihátsi 
Dezső, Kaiser Érzsi. Közben néhai Dubovav 
Géza lelkésztől „A tiszteletes úr lovai“ 
címen felolvastak egy humoros elbeszélést.

Orosháza. Abból az alkalomból, hogy 
a hálás kegyelet megörökítette a világhá
borúban hősi halált halt, közel 800 oros
házai evangélikus hős nevét hatalmas em
léktáblákon a templomban, Kálmán Rezső 
igazgató lelkész a hősök iránt érzett ke
gyelete jeléül és vigasztalásul, egy csinosan 
kiállított füzetben gyűjtötte össze a hősöket, 
mely füzetnek bevezető soraiban az emlék
tábla keletkezésének történetét adja elő 
többek között. A füzet ugyancsak tartal
mazza József főherceg altábornagy saját
kezű levelét, amelyet az emléktábla lelep
lezése alkalmából intézett a gyülekezethez, 
dr. Kovács Sándor egyet, tanár levelét, a 
Protestáns Irodalmi Társaság levelét, Ge- 
duly Henrik püspök sorait, az egész ünnep
ségnek a lefolyását. Kovács Andor esperes 
imáját, Raffay Sándor püspök szép ünnepi 
beszédét, László Miklós tábornok, Kálmán 
Rezső igazgató lelkész, vitéz Rátvay Imre 
ezredes, dr. Kiss László főszolgabíró, Szent- 
kereszthegyi Kratochwill Károly altábornagy, 
Panwitz Vilmos ezredes, Kunos István fő
jegyző, vitéz Hajdú József, dr. Jeszenszky 
Elek százados slb. stb. megemlékező sza
vait, melyeket a koszorú elhelyezése alkal
mából mondottak.

Közgyűlés. A budapesti Deák-téri egy
ház okt. 25-én rendkívüli közgyűlést tartott, 
amelyen az új egyházmegyei vezetőségre 
adta le szavazatát és a budapesti „Evan
gélikusok Lapjáénak megindítását beszélte 
meg.
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Lelkészválasztás. A felsőperényi evang. 
egyház Lombos János vallástanárt Balassa
gyarmatról lelkészévé választotta meg.

Vallásos estélyt tartott Szuchovszky 
Gyula vallástanár vezetése alatt álló ifjúság 
Budapesten október 30-án (Vili., Aiföldi u.
13.). Közreműködtek: dr. Tinschmidtlduíka, 
Breuer Oszkár, Hegyi Aranka, Lavoltha 
Jánosné, G. Halász Blanka, Matejcsik Já
nos, Dendely Károly, Novomeszky G. Az 
előadást dr. Varsányi Mátyás budai lelkész 
tartotta.

Muraszombat. Az épülő diák-otthon 
céljaira a német Gusztáv Adolf Egylet 500 
német birodalmi márkát ajándékozott. — 
A muraszombati Nőegylet nov. 25-én ün
nepli fennállásának 25 éves jubileumát.

Reformációi emlékünnepély Budán. 
Az egyházközség gazdag müsorú reformá
ciói emlékünnepélyt tart, amelyen az ünnepi 
szónok dr. Mohácsy Lajos marcalgergelyii 
evang. lelkész.

Nagynémetszentmihály. A gyülekezet

Sresbiteriuma legutóbb tartott ülésén egy- 
angú tiltakozását fejezte ki egy nyilvános 
gyűies alkalmából a nyugatmagyarországi 

(Burgenland) népiskolai állapotoknak fel- 
panaszolása miatt. A presbitérium meg
állapította, hogy Nagynémetszentmihályon 
az iskola már 1879 óta nyolcosztályos.

Pallag. Farkas Győző debreceni evang. 
lelkész vallásos estély keretében „Miért 
nősült Luther“ cimen tartott értékes elő
adást.

Vasjobbágy gyülekezete szept. 25-én 
ünnepelte derék tanítójának, Nemeth Fe
rencnek 25 éves tanítói jubileumát, mely 
alkalommal az ünnepi istentiszteleten Sze- 
berényi Lajos őriszigeti lelkész hirdette 
Isten igéjét.

Andorhegy torony- és harangavatási 
ünnepélyét szeptember 27-én tartotta.

Pozsony. Az evangélikus nőegyietnek 
tevékeny elnöknője özv. Hubert Jánosné 
68 éves korában elhalt.

Lugos. A két év óta üresedésben levő 
Ielkészi állást legutóbb Kiősz Alfréd erdé
lyi szász lelkésszel töliötték be.

Alsómarác. Vucskics János, a gyüleke
zetnek 25 éven át, a szó legnemesebb 
értelmében elöljárója — elhalt.

A pesti ném et evang. egyház nyom
tatásban megjelentette az 1924. évről szóló 
jelentését. Eszerint a gyülekezetnek az 
1924. év folyamán 719 adófizető egyház- 
tá lja  volt, akik 56 millió 670.000 K-val 
adóztak.

Tanári oklevél. Kozlay Kálmán szepes- 
szombati lelkész a prágai német egyetemen 
tanári oklevelet szerzett.

Ráksi. A kicsi, de annál buzgóbb ráksii 
fiókgyülekezet okt. hó 18 án tartott köz
gyűlésén egyhangúlag elhatározta, hogy a 
gyülekezet tulajdonát képező házat a jövő 
év tavaszára imaházzá alakíttatja át.

Nyugalombavonulás. Petter János po- 
lányi tanító 47 évi hűséges munkálkodás 
után nyugalomba vonult. A jól megérde
melt nyugalmat élvezze sokáig.

Lemondott lelkész! állásáról Fábry 
I. Bertalan újvidéki lelkész állásáról le
mondott.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

Németország. A német tartományi egy
házak új egyházi alkotmányuk értelmében 
sorba megvalósítják azt a rendelkezést, 
hogy a főkormányzA lelkész püspöknek 
neveztessék. így választott újabban Danzig

püspököt és most Brandenburg és Pome- 
ránia is püspököt akar választani. A szilé
ziai egyház pedig az eddigi superintendens 
elnevezés helyett, ami nálunk az esperes
nek felel meg, mert a püspököt eddigelé 
generális superintendensnek nevezték, a 
prépost címet kívánja.

A szászországi egyház zsinata elvetette 
az a prepozíciót, hogy Wittenbergben, 
Luther városában püspöki székhelyet állít
sanak fel, de elfogadta azt, hogy ott több 
egyházi intézményt állítsanak, illetve alapít
sanak s így emeljék ennek a történeti 
nevezetességű városnak a hírnevét.

Berlint a templomok városának lehet 
nevezni, az európai kontinensen alig van 
város, ahol annyi templom van, mint Ber
linben, mert Amsterdamban van 50, Rómá
ban §0, Münchenben 100, Bécsben 135, de 
Berlinben 339 és pedig 244 evangélikus, 
53 róm. kath., ezek közt 3 francia, 1 angol, 
1 amerikai, 3 helyőrségi, azonkívül 2 bap
tista, 14 methodista, 23 zsinagóga, 1 a 
sikefnémák számára, 1 buddhista és még 
két török mecset.

A német szociáiisták sorából most pa
nasz hangzik, hogy eszméik nem terjednek 
s hogv kiváltképén az iskola esik ki a 
kezükből. Új kúltúrharcot nem indíthatnak, 
mert kevesen vannak a szabadgondolkodók 
és avval a propagandával, hogy a munká
sokat az egyházból való kilépésre buzdítsák, 
kudarcot vallottak, oiy kevesen léptek ki, 
hogy számokat nem is mernek közölni.

A német szülők birodalmi szövetségének 
berlini ülésén azt a javaslatot tárgyalta 
Ziertmann miniszteri igazgató, hogy a kö
zépfokú szakiskolákon vezessék be kötelező 
tantárgynak a vallást, mert az eddig ezekből 
az iskolákból ki volt rekesztve. Van most 
remény rá, hogy ez a javaslat a parlamenten 
át törvényerőre fog emelkedni. Ennek a 
javaslatnak a megokolása az, hogy csak az 
igazán vallásos ember lehet kötelességérző 
a maga szakmájában

Berlinben már megjelent az első könyv, 
mely a stockholmi konferenciával és annak 
eredményes munkásságával foglalkozik, 
mert a hivatalos kiadás, mely a tárgyalások 
gyorsírászati feljegyzéseit szószerint közli, 
majd csak idő folyamán adható ki, ez a 
munka most hézagpótló. Irta ezt a munkát 
dr. Schultze Zsigmond és megjelent az Ev. 
Pressverband kiadásában Berlin, Steglitz 
Beymestra8se 8.

Spandauban a Johannisstiftban október 
folyamán kurzusok voltak, amelyeken kü
lönféle tudósok az egyház mai helyzetét 
sociális szempontból tárgyalták. Brunstäd 
tanár beszélt a keresztyénségröl és a soci
ális kérdésről, Althaus a szociális erkölcs
ről és a lutheránusságrói, Gressmann és 
Lietzmann a theologiai irodalom legújabb 
jelenségeiről, Mahling az egyház mai hely
zetéről és Dibelius az egyház fejlődéséről 
tartottak előadásokat.

Belgium. A stockholmi konferencia 
nagy hatással van az összes vallásokra. 
Brüsszelben e napokban a Rómától függet
len katholikus egyházak tartottak össze
jövetelt, amelyen az ókatholikus, az evan
gélikus, anglikán és ke éti orthodox egyhá
zak uniójáról volt szó. Jellemző, hogy ezen 
a konferencián a belga bíboros, Mercier 
és a lembergi érsek, Szepticki is részt vett. 
Érdekes, hogy a mohamedánok közt is 
jelentkezik valami unionisztikus törekvés, 
legalább a központi kalifaius bizottsága 
egy mohamedán világkonferencia össze
hívását tervezi.

----------------9r

Angolország. Neves vendég érkezett 
Angolországba: dr. Motoda, a japán evan
gélikus egyház első bennszülött püspöke, 
aki a stockholmi konferencián is részt vett. 
Most az angol egyház dignitáriusait láto
gatja meg és több előadást tart a japán 
keresztyénségröl.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Navratil Erzsiké és Manhalt 

Antal jegyesek Budapest.
Esküvő. Kajdi József és Gyurátz Margit 

október 10- én tartották esküvőjüket Bükön.
Vörös Endre csánigi tanitó szeptember 

25-én esküdött örök hűséget Gál Lídiának.
Halálozás. Alulírottak mély fájdalom

mal, dtT" isten akaratában megnyugodva 
jelentik a legjobb édesanya, nagyanya, déd
anya, valamint szerető jó rokonnak, özv. 
Amtmann Jánosné szül. Oppel Teréznek, 
életének 84 évében kínos szenvedés után 
1925 évi október hó 18-án délután fél 3 
órakor történt csendes elhunytét. Kedves 
halottunk tetemét f. hó 20-án délután fél 4 
órakor az evangélikus szertartás szerint 
a Ili., Zrínyi-ucca 14 számú gyászházból 
az alsóvárosi temetőben helyeztük örök 
nyugalomra Pápán. Boldogok a halottak, 
kik az Úrban halnak meg! — Nagy Pálné 
Amtmann Irén gyermeke. Nagy Pál veje. 
Dr. Nagy Jenő és neje GeisztI Rózsi, Nagy 
Aladár, Amtrnann János, Amtmann Irén 
unokái. Nagy Klárika, Nagy Ernőké déd
unokái.

Ú J D O N S Á G O K .

Nemzetközi embervédelmi kiállítás 
Budapesten. A magyar tudományos világ 
erősen készülődik az 1926 nyarán rende
zendő embervédelmi kiállításra. A kiállítás 
vezetősége elhatározta, hogy az idegenfor
galom emelése céljából a kiállítással kap
csolatosan kulturünnepélyeket rendez. A 
külföld részéről is jelentős érdeklődés mu
tatkozik.

Vallást alapított és megverte az ap
já t. Adamec Janos nyitraújfaiusi gazda a 
minap éjjel összeverte az édes apját, majd 
a feleségére támadt. A csendőrök letartóz
tatták Adamecet, aki azt modta, hogy új 
vallást talált fel és ennek parancsából cse
lekedett.

Tizenhároméves menyasszony. Érde
kes esküvő volt október 20-án Csávói/ 
községben. A menyasszony, Osztheimer 
Rozália, mindössze 13 éves, de orvosi bi
zonyítvánnyal igazolta erre a szerepre való 
rátermet.ségét. Az esküvő megtartására az 
engedélyt a belügyminiszter megadta.

Bölcsődéket sürget a  tis/tifőorvos. 
Végh János dr. tisztitőorvos javaslatában 
arra kéri a főváros tanácsát, hogy a külön
böző keiületekben elhelyezett ovódákra 
építsen rá egy-egy emeletet és ott bölcső
déket állítson föl. így 16 bölcsődéje lenne 
a fővárosnak, ahol nemcsak csecsemőket 
helyeznének el, hanem mindazoknak gyer
mekeit; akiknek szülei korán reggel mun
kába mennek és csak este térnek haza.

Nagyszőllősön életre kelt egy leány 
a ravatalon és most m ásodszor halt 
meg. N3gy rémületet keltett és sok babo
nás mende mondára szolgáltatott okot 
Nagyszőllősön egy 17 éves leánynak, Páva 
Máriának csodálatos esete. A fiatal leány 
még a múlt hónap végén meghalt. Vagy
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legalább is azt hitték, hogy meghalt, mert 
szívverése elállt, teste pedig teljesen meg
merevedett és kihűlt. A „holttestet* felra
vatalozták, ámde egyszerre a jelenvoltak 
nagy ijedelmére, a halottnak hitt leány fel
nyitotta szemét és felült a ravatalon. Egy
két bátrabb ember segítségére sietett a 
megrémült leánynak, aki felébredvén a tetsz
halálból, a ravatalon találta magát. Gyor
san vízzel kínálták meg és ágyba fektették.
A beteg leány még három hétig élt ezután 
és a napokban aztán másodszor is meg
halt. Most már véglegesen.

M eghalt egy 109 éves felvidéki asz- 
szony. A gömörmegyei Jánosi községben 
meghalt Gömörmegye s talán a Felvidék 
legidősebb asszonya, a 109 éves özv. Ko
vács Jánosné.

Újságírók a kalitkában. Kínában a 
katonai sztrájkolók több angol újságírót 
elfogtak és egy bambusz-kalitkába zarva, 
a város egyik nyilvános terén kifüggesztet
ték őket. A nem éppen kellemes fogságból 
az angol zsurnalisztákat csak egy hét múlva 
eresztették ki*

Másfélmiíliós dollárkölcsönt vett fel 
állítólag a  Vatikán. A Vatikán az Egyesült 
Államokban másfélmillió dollár kölcsönt 
vett fel. A tárgyalások a National City 
Bankkal és a Bower and Co. bankházzal 
egy héten át folytak. A két newyorki bank 
a íegelözékenyebb feltételeket szabta a 
Vatikánnak. A megállapodást a Vatikán 
képviseletében a newyorki ersek írta alá. 
A két bankház a szokottnál jóval alacso
nyabb kamattal adja a kölcsönt a Vatikán
nak s azonkívül minden garanciáról is le
mondott.

Nyolcvanötezer bűntettet kővettek 
el az utóbbi évtizedben az Amerikai 
Egyesült Államokban. A legújabb bűnügyi 
statisztika szerint 1915—25-ig 85.000 bűn
tettet követtek el az Amerikai Egyesült 
Államokban. A bűntettek 80 százalékát a 
18 és 22 esztendő közötti ifjak és leányok 
követték el. A statisztika előszavában maga 
is háborús jelentésnek nevezi az össze
foglalást.

Herczeg Ferenc képes szépirodalmi 
hetilapja, az Új idők, amely most 120 mil
liót sorsol ki olvasói közölt, legújabb szá
mában folytatja Surányi Miklós és Phillipp 
Oppenheim regényét. Közli a lap azonkívül 
Falu Tamás, Pálffyné Gulácsv Irén és 
Francois Coppée elbeszéléseit, Rákosi Jenő 
és Illgnerné Benedek Irén cikkeit, Ernőd 
Tamás, Varságh János verseit, számos mű
vészi és időszerű képet és a lap rendkívül 
népszerű rovatait: a szerkesztői üzeneteket, 
a szépségápolást és a divatrovatot. Az Új 
idők előfizetési ára negyedévre 80 ezer 
korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest, Andrássy 
út 16.

Az Én Újságom legkedveltebb gyer- 
mekujság Előfizetési ára negyedévre 20.000 
korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VL, Andrássy ut 16.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leánvujság. Előfizetési ára egy negyedévre 
30.0Ó0 korona.

A NEMZET a legszebb magyar szép
irodalmi lap. Munkatársai a magyar iro
dalom legkiválóbb képviselői. Előfizetési 
ára egész évre 600 ezer, félévre 300 ezer, 
egy negyedévre 150 ezer korona. Kiadó- 
hivatala: Budapest, Vili. kér. Eszterházy- 
ucca 4/a. szám. Köztisztviselők 20 száza
lék kedvezményben részesülnek.

FelelA* »isrkewtí 6t kiadó: CZIPOTT 6.ÉZA 
Sfaeatgctthirj, VuTínteg?e. 

Sxerkesstótirs: NÉKBTH RABOLT. 
Kéziratokét néni adunk riesaa.

Felhívás.
Október hó 22-én tartott egyetemes köz

gyűlésünk, a győri e hm, illetőleg a dunán
túli egyházkerület javaslatára elhatározta, 
hogy Dr. Luther Márton kiskátéjának egy
séges hivatalos magyar szövegét megálla
pítja és 1929. jubiláris évben kinyomatja. 
E célból Prőhle Károly, Németh Karoly, 
Túróczy Zoltán, Adorján Ferenc és a val- 
lástanitási szakosztály kiküldöttjéből álló 
bizottságot azzal az utasítással küldte ki, 
hogy a beérkező munkálatokat bírálja fő
iül és eljárásáról a jövő évi közgyűlésnek 
jelentést tegyen. Az ügy nagy fontosságára 
való tekintehel fölkérem egyházunk szak
férfi a it, hogy e munkában minél nagyobb 
számban resztvenni szíveskedjenek. A for
dításnál úgy a dogmatikai, mint a didakti
kai szempontok figyelembe veendők, súly 
helyezendő amellett a fordítás hűségére, 
továbbá magyaros és a gyermekek fölfo
gásához mért könnyed irályra. Közelebbi 
felvilágosítással készséggel szolgálok. Ké
rem a kéziratokat 1926 június 30-ig jeligés 
levél kíséretében hozzám küldeni.

Cinkota, 1925. október 23.
Blatniczky Pál

1—2 bizottsági elnök.

November hó folyamán leendő belépésre 
4 tagú háztartásom részére evangélikus 
nagyobb leány, vagy magános asszony- 
cselédet keresek, ki az összes házi teendők 
elvégzését vállalná. Havi bére 15 aranyko
rona (jelenben 225.000 papirkorona) lenne. 
Ajánlkozásokat november hó 12-ig lelkész! 
ajánló sorokkal felszerelve kérek alanti 
címemre. ABAFFY GYULA evangélikus 
hitoktató Ózd, Borsod megye. 2— 4

Tanítónő elm enne vidékre, gyerm e
kek mellé is. Cím a  kiadóban. 3 — 3

Egy teljesen felszerelt, kifogástalan ál
lapotban levő szövőszék jutányos áron el
adó. Közelebbi megtudható Kiss Margit 
tanítónőnél Tét, Győr m. 2—2

P ályáza t.
Az antalszállási ág. hitv. evang. leány

egyház pályázatot hirdet lemondás folytán 
megüresedett levitatanítói állásra. Java
dalma: 10 q. búza, 5 q. árpa. 5 q. kuko
rica, 10 m. hasábfa felvágva, 500 Dől kert. 
Az egyházi javadalom 18 egységben van 
megállapítva. Fizetést kiegészítő államse
gély. Stóla. 2 szobás lakás, konyha, mel
lékhelyiségek. — Kötelessége: A hat osz
tályú elemi iskola és ismétlő iskola veze
tése, vasárnaponként istentisztelet tartása 
felváltva Antalszálláson és Margitpusztán. 
Temetések végzése. Istentisztelet nyelve 
német. Csak perfekt németül tudók pályáz
hatnak. Kommunizmus alatti magatartás 
igazolandó. Kellően felszerelt pályázati kér
vények 1925 november 15 ig evang. lel- 
készi hivatalhoz Kaposvár (Somogy m.) 
küldendők. 1—1

Idősebb házaspár keres egy magános 
nőt, aki a házi és kerti munkálatokban 
segítkezne. Az illető családtagnak tekin
tendő. Cím: Özv. Binder Adolfné, Felcsút. 
_______________________________ 1 -3

Teljes Pallas Lexikon, új állapot
ban 2,000.000 K-ért eladó. Örökbecsű 
értékű mű, mely egyúttal a lakás 
díszére is szolgál. Szép ajándéktárgy. 
— Cím a kiadóban. 2—4

M eg h ív ó
az Újpest-Árpádúti Mozgószinház-vállalat 
R. T. 1925. évi november hó 24-én dél
után 6 órakor a Budapest-Lipótvárosi T a
karékpénztár R. T. (Budapest, V., Vilmos- 
császar-út 36. szám, I. emelet) üléstermé
ben megtartandó rendkívüli közgyűlésére.

T árg y so ro za t:
1. Határozathozatal a Részvénytársaság

nak a 4200/1925 P. M. rendelete követ
keztében kimondandó felszámolása tárgyá
ban. 2. A felszámolók megválasztása. 3. 
Esetleges indítványok.

Azon részvényesek, akik a közgyűlésen 
résztvenni szándékoznak, tartoznak rész
vényeiket vagy elismervényeiket legkésőb
ben a közgyűlés előtt három nappal a 
Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztárban a 
hivatalos órák alatt letétbe helyezni. Mivel 
az október 20 ára összehívott közgyűlés a 
részvénytársaság felszámolása tárgyában 
határozatképtelenség miatt nem határozha
tott, a november hó 24-ére egybehívott 
közgyűlés az alapszabályok értelmében a 
tárgysorozatot a jelenlevő részvényesek 
számára való tekintet nélkül fogja letár
gyalni és róla határozni.

Az igazgatóság.

Erzsébet Királyné szálló Budapest, IV., Egyatem-utca 5. és 7.
Elsőrendű modern polgári szálló, a Belváros központjában. Központi fűtés, mosdók hideg
meleg vízvezetékkel. Lift. E l i s m e r t  jő k o n y h a .  Esténként cigányzene. Polgári árak.

Evangélikus papok és családok megszokott találkozó helye. 12— 12 S z a b ó  I m r e ,  szállodás.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ban.

Laptulajdonoa:
i Dunántúli Lutöer-SzdvetsSo.
Az Ornzágon Lnther-SzÖTet- 

•ég hlTztzlon Izpjz.

Kéziratok, előfizetési dijak 
éa reklámidők a 

HAKANGSZO azerkesztő- 
kl adóhivatalának 

Baantgotthárdra (Vaarm.) 
küldendők. 

Kléfiaetéat elfogad 
minden avang. lalkéaa 

éa tanító.
HnoJelnnll minden vasárnap.

9

Az Úr Jézus K risz tu s  kegyelm e á lta l hisszük, 
hogy m egtartatunk.

Szerkeaztd-kladóhlvatal:
s z e n t o o t t h Ar d .

Vasvímiegyc.

Flókkindőhlvatal: 
.Luther-Társaság" kőnyr- 

kereakedése Bndapeat, 
V in., Szentkirályl-n. 61/a.

A „HAHAN8BE0*
előfizetési ára: a negyedik 
negyedévre 18.000 korona. 
Caoportoa küld. 18.000 K. 
Latknr-fiaövetégl tagolnak 

10*/>-oa kedvazmény. 
Amerikába égési évre 8 
dollár; az utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

Időszerű  gon d o la tok
Paulik János lelkészegyesületi elnök megnyitó beszédéből.

Lehetetlen észre nem venni, 
hogy a keresztyénség fáját őrli 
valami, aminek következtében ereje 
befolyása meggyöngült s megszűnt 
az a világmozgató hatalom lenni, 
aminő volt már a múltban többször 
s aminőnek az emberiség érdeké
ben látni szeretnők. Okát ennek 
az esésnek megmondani nagyon 
nehéz, de az én nézetem szerint 
egyik oka az is ennek a sajnálatos 
körülménynek, hogy az Egyház, 
illetve a benne létező felekezetek 
túl sok időt és energiát pazaroltak 
az egymással való harcra, a magok 
külső, mutatósabb oldalainak ki- 
fényesítésére s hatalmi igényeik 
kielégítésére — és keveset a hit
élet mélyítésére, a keresztyénség 
erkölcsi tartalmának gyakorlati ér
vényesítésére s a napnál világosabb 
és égetőbb szociális kérdéseknek 
a megoldására. Az újabb kori apos
tolok nem igen valának egy akarat
ta l együtt, mint ahogy azt a Biblia 
az ősi apostolokról mondja. S ennek 
az „eg yü tt“ szónak a hiánya a fele- 
kezetközi életből igen sok nyomo
rúságnak a forrása és egyik oka 
annak is, hogy az emberek jókora 
részének megcsappant a bizalma 
az Egyházban s nélküle próbálja 
keresni boldogulását, sebeinek a 
szanálását.

x- *

Ma többször halljuk hangoztatni 
a felekezetek közt való béke és 
egymás megértés szükségességét s 
azok a szavak, amelyek újabban 
a róm. kath. nagygyűlésen két 
fenköltlelkű főpapnak is a szájából 
ezirányban mifelénk is elhangzot
tak, mindenesetre szíves fogadta
tásra számíthatnak min álunk, mert

hiszen azok a mi szótárunkból, az 
evangélium szótárából való szavak. 
— Csak arra vigyázzon mindenki, 
hogy a szép szavak — üres frázi
sok ne maradjanak, hanem hogy 
valójában realizálja azokat minden 
vonalon az igazi keresztyén ko
molyság. Mi, merem állítani, m in
denütt ott leszünk, ahol barátság és 
együttérzés ápolásáról lesz szó.

*

Szegény megsarcolt, egyharma- 
dára lesorvasztott magyar evangé
likus egyházunk nagyon megérzi 
a mai nyugtalan kornak a hullám
veréseit. Missziói hálózatunk hiá
nyossága folytán még ma is sok 
hívünk él gondozatlanul. Több egy
házi intézményünk csak névleg 
létezik, anélkül, hogy valami nyo
mot hagyna maga után. Az újabb 
napok nemcsak hogy az ellenségein
ket megszaporították s felbátorítot
ták az ellenünk való agresszivitást, 
hanem az országos közélet terén is 
lehetetlen észre nem vennünk bi
zonyos hátraszorító törekvéseket. El 
lehet képzelni, hogy mi lesz mind
ennek a következménye, ha komo
lyan sarkunkra nem állunk s min
den erőnket eléje nem vetjük az 
ellenséges áradatnak.

*
Az egyháznak két sarkpontja 

van, amelyen sorsa megfordul: a  
hitéleti munka s  a z  anyagi elrende
zettség. S kérdem: vájjon ezek 
megütik-e mindenütt a kellő mér
téket és vájjon megteremtettük-e 
mindenütt egyiknek is, másiknak 
is előfeltételeit ? . . .  A hitéleti mun
kát mi, lelkészek, próbálgatjuk el
végezni, de nem gördül-e annak

eléje súlyos akadályként sokszor 
az anyagi hiány? Ez is kellene, 
amaz is kellene, — de nincs 1 Ki
szállások kellenének, misszionáriu
sok kellenének, diakonisszák kelle
nének, vallásos iratok kellenének, 
— de nincs! De más is hiányzik  
sokszor: a  lelki tömörülés, a lelki 
egymáskörülölelés.

*
Egyházhíveink legtöbb helyütt 

nagyon megvannak már terhelve 
s rajtuk kereskedni igazán veszé
lyes lenne. Az állam által a föld
birtokreformban beígért segély pe
dig nagyon lassan halad előre. 
Egyházakat nem tudok, hogy már 
élveznék a beígért földeket, csak 
néhány protestáns egyházkerületet 
tudok, hogy már élvezi is azokat. 
Pádig inkább odalent van a b a j: 
az elsorvadás, a szétmállás veszé
lye. A nagy világrengés megingatta 
még az erősebb gyülekezetek alap
jait is. A sok új iskolai teher egyik
másik gyülekezetünket egyenesen 
létében támadja meg, vagy legalább 
is megbénítja benső kiépülésüket. 
Nem akarunk okolni senkit, de 
kötelességünk figyelmeztetni az 
államkormányt, hogy mi lelkészek 
hazafias buzgóságból szinte tönkre
tenni segítettük egyházainkat, ami
kor annak idején keservesen ösz- 
szegyűjtögetett alapítványaikat oda
tanácsoltuk vinni a haza oltárára. 
Igen, figyelmeztetnünk kell illő 
tisztelettel, de kellő eréllyel is az 
államkormányt, hogy nekünk kár
pótlással tartozik; tartozik a 48-as 
XX. te. kellő végrehajtásával stb ... 

*
Sorscsapásnak is lehet minősí

teni a sok bántó jelenséget, de 
emberi mesterkedésnek, tévedésnek 
és mulasztásnak is van bennük 
része. S ami utóbbi bennük, annak

Mit áldozol a Harangszóért ?
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kiküszöbölésére nekünk mindent 
el kell követnünk. Ma az az idő 
érkezett el hozzánk, amikor — mint 
Nehémiás korában — egyik kezé
ben fegyverrel, a másik kezében 
épít* eszközökkel kell állania a 
bástyákon az evangélikus egyház 
minden sáfárának. Áldott legyen 
mindenki, aki megérti a kor intő 
szavát I Ma nemcsak arra van 
szükség, hogy a leglelkesebben és 
fáradhatlanul hirdessük az isten
igét, hanem egyenként és összesen 
éljük is a keresztyénséget, hogy a 
keresztyén társadalomnak nagy
számú pogány tagjai lássák, hogy 
az van még s hogy az milyen szép 
és boldogító, — s minden nemes 
törekvést támogatnunk kell, mely 
a Krisztus szellemének diadalra 
jutását előmozdítani alkalmas; mert 
e szellem nélkül sem mi egyenként, 
sem az Egyházunk, sem a társa
dalom nem megy semmire. Szívek, 
családok és országok békéje és üdve 
a K risztus szellemén fordu l meg s az 
lesz a legáldottabb az Isten előtt, 
aki abból minél többet sugároz ki 
az életbe.

Veres Pálné emlékezete.
L élekem elő ünnepély folyt le  a  

pestm egyei V áchartyánon f. évi szept. 
2 7 -én  özv. Rudnay Józsefné kasté
lyának  boltíves szép  csarnokában, 
néhai V eres Pálné szü l. Beniczky  
H erm in N agyasszony halálának 30 ik 
évfordulója alkalm ából. V eres Pálné

Elmúlás.
M ár csak a csendes temető virágos,
A fá n  sárgák a halott levelek,
Csendes az erdő, a természet is álmos,
A z  élet oly bús, szürke, csüggeteg.

Letépte a szép virágot a hideg,
Z ú g ó  szél sírva, gyászról énekel.
A z  elmúlás látta m egfogja a szívet:
A z  életre az enyészet jö n  el.

Ö röm ök virágos tavasza eltűn,
É le t öröme meghal, m int a  nyár,
A szív dobogása halkul, m ajd meg is szün. 
A z életsugár kialvásra vár.

S  kü n n  a sirkertben a néma sir fe lett 
Szom orún búgja a zord őszi szél:
— A z élet zajos, virágos, — m ajd csendes, 
B oldog nyárra is elközeld a tél.

B U T I SÁ N D O R .

János bányász.
Irta: Llmbacher Zoltán.

Tombol a vihar. Tépdesi a fák gályáit. 
Fájdalmasan jajgatva, tompa recsegéssel

tudvalevőleg az »O rszágos N őképző  
Intézet« m egalapítója és  az egylet 
e lső  elnöke volt; halhatatlan érdem ei
nek elism eréséül a koronás arany  
érdem kereszttel tüntettetet ki. 1895. 
év  szeptem ber 28-án  halt m eg 80  
év es korában egyetlen  leányánál, özv . 
Rudnay Józsefné szü l. V eres Szilár-  
dánál Váchartyánban. N em es szem é
lye egy fogalom , em lékét sok -sok  
ezer család  őrzi szeretettel szívében ; 
mert ő  volt az, aki a nőt nem es h i
vatásának m agaslatára em elte, m elyet 
a családban, társadalom ban, egyház
ban s  hazában a lelki és va llásos  
tulajdonságok ragyogásával követendő  
példaként be kell töltenie.

Az istentisztelet 10 órakor kezdő
dött, m elynek a m egboldogult N agy
asszon yra  vonatkozó része m eglepe
tés volt a ház űrnője sz á m á r a : nyil
ván os titok volt az, csak  ő nem tudta, 
mi készül itt. Az —  e célra külön  
szerzett —  s elénekelt ének gyönyörű  
szövegét dr. M asznyik Endre nyug. 
evang. theologiai-akadém iai ig. tanár, 
a  bibliának jeles m agyar fordítója, —  
dallam át Holéczy Ján os csom ádi 
ev. lelkész szerzetté.

Az ének szövege e z :

Mint a csillag úgy ragyogtál 
A ránk borult alkonyatnál,
Lelked fénye világított,
Ú j  eszméket, tűzet szított, 
Mindnyájunkat boldogított.

Csak tested nyugszik a földben.
Te magad élsz ott fent s itt lenn,
Egy ország népe vesz körű,
S emlékednek áldva örül,
Bár minden arcon könnycsepp ül.

hullanak az anyafőidre az élőfáknak am
putált karjai.

Sír . . .  zokog a fák anyja . . .  hiszen 
dédelgetett fiait pusztítja a kegyetlen ellen
ség: a vihar.

Egy nagy reccsenés . . .  Bömbölő sírás, 
mert a felhő anya szívének fáj, hogy rossz 
fia körül akar nézni a földön, megakarja 
mutatni herkulesi erejét.

Ez a feltűnési viszketegség, nem valami 
kedves ám 1 Nagyon durva hatásokkal sze
reti magára irányítani a közfigyelmet.

— Sikerült is neki.
A Péterfiék tágas, nagy pompával be

rendezett szalonjában válogatott társaság 
volt együtt. Híresek ők folytonos mulato
zásukról, különcködésükről. Telik is nekik. 
Háborús gazdagok. Kint sikolthatott a vi
har I Jól érezték magukat a meleg, kényel
mes szobában.

Az ablak alatt elhaladó kiváncsi, ki 
bepislogatott az ablakrésen, mosolyogva, 
majd elkeseredve ment tovább:

Na de ilyet! Csupa asszony! Ahogy 
ezek leszapulhatnak mindenkit I Bizonyára 
azt is megvitatják, hogy a szép Degré 
Asszony mennyi alsóruhát hozott a stafi- 
rungba. H a. . .  ha . . .  h a . . .  De jó dolguk 
is van nekik 1 A k u ty a ... fáját! Ráérnek 
ilyesmire is. A szegény ember meg koplal.

Maradj velünk, s lelked fénye — 
Ragyogjon e sötét é jb e ;
Vezess, hogy újra virradjon,
Szegény hazánk boldoguljon,
Nagy és dicső legyen e hon 1

Ezen ének u to lsó  akkordjainak  
elhan gzása  után H oléczy  Ján os leik. 
sz ívh ezszó ló  beszédet m ondott, mely 
után —  az éppen akkor m ás hiva
ta lo s  útban elfoglalt püspök, Raffay 
S ándor megható levelét m egb ízottja: 
ig ló i dr. Szontágh A ntal nyug. min. 
tan ácsos s egyh ázfelügyelő  olvasta  
fel, ami után igen m egh ató  beszédet 
m ondott, méltatva a  N agyasszony  
halhatatlan érdemeit, s  a hála ko
szorúját teszi le em lékére.

V égül szót kért a  m egboldogult 
leánya, özv. Rudnay J ózsefn é  N agy
asszonyunk, hálás k öszön etét tolmá 
c so lv a  a szeretett é s  nagyrabecsült 
főpásztor m egható leveléért, m egbí
zottjának, lelkésznek beszédjeikért, az 
ének  szerzőinek, P odáni L ajos kán
tornak szép orgonajátékáért és az 
ének  betanításáért, s  az ö ssz e s  jelen
voltaknak a m egjelenéséért. M ost kö
vetkezett az ünnepély legm eghatóbb  
r é sz e :  azzal fejezte be N agyasszo 
nyunk szavait, h o g y : »ha a hála, 
m ély tisztelet koszorúját m egboldo
gu lt édes anyámnak em lék ére letették, 
én is fonok most egy koszorút, melybe 
a  h ála , az egyház- s  a hazaszeretet 
virágait fonom « Erre a  lelkész rö
viden így vá laszolt: »K érem  M éltó
ságod at, hogy tekintettel azon  sz ív 
jóságára , mely katélyának szép  csar
nokát mindig szeretettel bocsájtotta

Kenyerét sem tudja megkeresni. Hiába 
megy az emb r munkáért, mindenütt zárt 
ajtókra talál.

Hej I De jó is annak, aki reggeltől estig 
dolgozhat 1

így elmélkedett magában János bányász, 
aki ezen a kegyetlen, viharos éjszakán 
egész napi hiábavaló lótás-futás után ott
hona felé tartott, hol apró, síró gyermekei, 
beteg felesége már türelmetlenül, aggódva 
várták haza.

Anyukám úgy félek — szólt a legkisebb 
gyermek, aki alig volt négy éves.

Haragszik ugy-e Istenke. Jaj I De na
gyot dörgött. Most meg milyen nagy vilá
gosság van kint. . .  Csak már itthon volna 
Apuka és hozna ennivalót 1 Olyan nagyon 
éhes vagyok 1

És odabujt a beteg Anya ágyába. Félt, 
de éhsége nagyobb volt a félelemnél.

— Ne félj kis fiam. Mindjárt itt lesz 
Apuka. Hoz neked kenyeret, szalonnát a 
városból.

De mondd Anya, miért haragszik ilyen 
nagyon az Isten? Miért küldi le villá
m ait? Hisz mi nem bántjuk Ö tl Jók va
gyunk. És beszélgetünk Vele minden nap. 
Most is kértem ót, hozzon ennivalót, meg 
gyógyszert Anyuskának . . . Ugy-e hoz 
nekünk ?
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a hírek istentiszteletének megtartá
sához rendelkezésre, kiket mindenkor 
szíré meleg szeretetérel megajándé
kozott: engedje meg, hogy a hírek 
is a vezetőséggel együtt mély hálá
juknak, őszinte ragaszkodásuknak 
erény-virágait tűzhessék azon koszo
rúba, melyet most fon!« H. I.

A reformáció egyetemes 
ünnepe Budapesten.

A reformáció évfordulóját Buda
pesten az idén nagy tömegben, 
méltó keretek között ünnepelték 
mindenfelé. Az emlékünnepélyek 
között mindazonáltal kiemelkedik 
a régi képviselőház üléstermében 
megtartott nagyszabású emlékün
nepély, amelyen a megnyitó emlék
beszédet báró Kaas Albert, az 
Országos Luther-Szövetség elnöke 
mondotta, az ünnepi beszédet dr. 
Raffay Sándor püspök tartotta.

Ünnepi hitvallásunk — mondotta 
Raffay püspök — nemcsak Istennek 
szól, hanem az embereknek is. 
Reformációi emlékünnepünk célja 
evangéliomi öntudatunk kimélyítése 
és fokozása. A Krisztus vitézeinek 
másik tábora csak a napokban tar
tott^ meg „őszi hadgyakorlatát“, a 
katolikus nagygyűlést. A két tá
bornak nem azért kell az őszi had
gyakorlatokat megtartania, hogy 
egymást megfélemlítsék és egymás 
ellen fenekedjenek, hanem inkább

Bizony fiacskám haragszik Isten az 
emberekre. Azért kü’di le villámait, hogy 
megmutassa az embereknek: még . is él 
és uralkodik. Tehet, amit akar. Megbün
tetheti a rosszakat, de megjutalmazhatja 
a jókat. Akik Öt szeretik . . .

Akkor nekünk is lesz mit vacsoráznunk. 
Mi jók vagyunk — szólt lelkendezve a 
kis fiú.

Igen Lacikám 1 Úgy lesz. Isten jó ! 
Isten szereti a benne bízókat.

És amíg a beteg Asszony kedvesen 
beszélgetett kis porontyával, az éhségtől ő 
is elaludt, mint többi testvérei.

A szegény asszony kiszáradt szemeiből 
már a könny sem tudott előtörni. Csak 
remegett, égett elsoványodott teste a láztól. 
Az orvos azt mondta ugyan, hogy meg fog 
gyógyulni, csak jól kell táplálkoznia, sok 
tejet innia. — Igen ezt tudom, érzem én 
is — gondolt vissza az Anya az orvos 
tanácsára. — Csak miből? Dolgozni nem 
tudok. Uram hiába keres állást, mindenütt 
elutasítják. Elvégezne bármilyen munkát, 
de mikor annyi az ember 1 Egyik a másik
tól veszi el a kenyeret. . .  Már három 
napja nem volt mit ennünk kiszáradt ke
nyéren kívül. Azt is a jó szomszédok adták. 
Áldja is meg érte az Isten I . . .  Szegény 
férjem 1 Csak bajt ne csináljon magának.

_________ HARANOSZO._________

Levél egy fiatal 
özvegyasszonyhoz.

A kit lányszerelme rózsák közt álm odott 
É s buzgó im ában könyörgött a z  égtől, 
Rémes ő sz i este, m in t a  tűnő pára,
Titkos hatalom nak rettentő szavára  
B úcsút vett csók nélkül szerelmes szivétől.

A boldog jöven dő: hideg, kínos jelen. 
E lárvult bús-lelke a  m últa t id é z i . . .  
K önnyei befelé hullanak szüntelen . . .  
Kesereg, ha virrad, kesereg esteien 
S  gyötrelm ét egyre csak ú jakkal tetézi.

A sszonyom  I Önnek az élet is f á j  — tudom  — 
D e hallja m eg a szót, m it lelkem su g a lló it: 
N e já r ja  fo ly to n  a halottak slrhonát, 
Keresve nappal is sötétlő  é jszakát I 
N em  lel o tt m egnyugvást, hol halál aratott.

M ardosó k ín ja it van még, k i g yó g yítsa  . . .  
S  e gyógyír, Asszonyom, a z  Isten szerelm e: 
O tt ra gyog  a z éjben, sugara Önre szá ll:  
Picike csillagpár, két zsenge virágszál, 
P orba hullt boldogság ébredő reménye.

G ügyögő beszédök. Asszonyom, egy intés, 
H ogy búba fo jta n i a  jö v ő t nem lehet — 
Üszkös romok ölén otthont ád  a z Is ten ; 
Fényt g y ú jt  és bátorít p u sztító  veszélyben — 
L esújt és m eg seb ez. . .  de akkor is szeret.

N e letűnt időknek rom jait bolygassa I —
— A m últra köd borul, m ely m indent elte- 
Tövises utján is tekintsen a z égre, [met. — 
Áldásnak, vigasznak örök Kútfejére . .  .
S  csókolja asszonyom  a sú jtó  jobbkezet.

A m i volt, a  s í r é . . .  A jö vő  egyre hív,
S  jöven dőt kér öntől két kicsi árvá ja  — 
Békére úgy lel csak, ha hite sziklahit 
S  úgy lá tja  ébren is lánykora álmait,
H a útja  odavisz, hol örök fén y  várja.

M A G  A S S Y  SÁ N D O R .

azért, hogy mint ugyanannak a 
fejedelemnek a katonái, egymás 
lelkét, fegyelmét, szellemét, felsze-

Az éhség sok mindenre képes. Mi éhezünk, 
míg mások mulatnak. Azok a Péterfiék is 
könyörülhetnének a szegényen. Csak vigadni 
tudnak, meg összejöveteleket tartani. Hiába! 
A sok arany megöli szívüket Nem törőd
nek vele, ha a szegény ember elpusztul is 1 
Egy ellenséggel kevesebb 1 De nem lesz 
ez így mindig 1 Leszen fogaknak csikorga- 
tása. Erre tanít a szent Biblia

Türelem . . .  kitartás Ágnes, meg fogsz 
gyógyulni. Nem szabad meghalnod. Hiszel 
az Istenben, aki csodát is mivel. .  . 

így vigasztalta magát a beteg Anya. 
Megint egy hatalmas dörrennéa, moraj

lás, mintha csak a szabadjára engedett 
emberi indulatok száguldanának végig a 
mindenségen. Mintha a beteg Anya jajja, 
hatalmas segélykiáltás volna.

Ebben a pillanatban lépett be az ajtón 
János bányász csurom vizesen, sárosán, 
vergődő, kétségbeesett lélekkel.

Levetette magát egy közeli székre; sá
padt, sovány, ványadt arcát két kezébe 
temette és mint egy kis gyermek... sírva 
fakadt

Ágnes. . .  Ágnes. Ores tarisznyával jöt
tem haza ma is. Bejártam az egész várost, 
de nem tudtam keresni semmit. Nem kel
lettem senkinek. Koldulni akartam már, 
de nem bírtam. Éreztem, hogy azt mon-
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relését s harci erejét megismerjék 
s együtt indulhassanak az életet 
megrontó erkölcstelenség, a nem
zetet pusztító hitetlenség, az idea
lizmust fojtogató anyagiasság és a 
krisztusi igazság valamennyi ellen
sége ellen szükséges diadalmas 
együttes hadjáratra.

A magyar katolikus egyház leg
főbb méltósága Csernoch herceg
prímás kijelentette, hogy a katolikus 
naggyűlések nem irányulnak elle
nünk, csak „ki akarják építeni és 
fel akarják szerelni hadsoraikat, 
hogy minden támadással szemben 
megállhassanak és mint Krisztus 
hadserege, diadallal vigyék előbbre 
az emberiség haladásának útján a 
legdicsőbb lobogót: a keresztet.“

Ezt a hangot én örömmel üd
vözlöm és tisztelettel viszonzom. 
Ez a hang úgy hat rám, mint az 
erdők mélyén bolyongó vándorra 
a testvéri köszöntés szava. E hang 
nyomán, mint a fénylő napsugárra 
az őszi köd, úgy kezd oszlani a 
lelkünkre települt bizalmatlanság 
érzése. S melegebb lesz a testvér
kezek szorítása. Mert a kereszt 
nekünk is a legszentebb lobogó. 
A Krisztus igaza nekünk is a leg
drágább kincs. A jézusi eszmék 
diadala legmagasabb cél.

Az idei katolikus nagygyűlés 
kiváló elnöke, Zichy János gróf, 
egyenesen fel is hívott az együttes 
küzdelemre. A szociális feladatok
kal szemben szükséges keresztényi 
kötelességek fejtegetése kapcsán 
azt mondotta, hogy nemcsak elvár

danák : „miért nem megy dolgozni egy 
egészséges ember. Persze I A koldulás 
könnyebb munka, mint a bányában, a sötét 
tárnában meggörbedve dolgozni“.

Hát ezért nem bírtam megtenni Ágnes I 
De mit is kezdjünk e l ! Oh, milyen nyo
morultak vagyunk! Te betegen, én dolog
talanul és a gyerekekkel együtt nincs mit 
ennünk! óh Ágnes! Miért sújt bennünket 
ennyire az Isten I ? Hisz szeretjük ÖL 
Vallásosan élünk; nem vétettünk soha 
senkinek. Most is, ha ökölbe szorul a 
kezem, eszembe jut a tanítás: „Bízzad 
az Urra a te utadat és ö  megcselekszi. 
Igen. Bízunk benned Urunk 1 Te nem hagy
hatsz el minket I Ugy-e, Te könyörülsz 
rajtunk és megtartasz minket 1 Add meg 
a mi mindennapi kenyerünket 1 Segíts raj
tunk I Hozzád kiáltunk a mélységekből 1

János bányász észre sem vette, hogy 
keze imára kacsolódott és hogy az egész 
család, a beszélgetésre felébredt gyerme
kekkel együtt mondja: „Mi A tyánk... 
Legyen meg a Te akaratod*.

Amen . . .  végezte be az imádságot 
Ágnes asszony. A csendes, békés pillanatot, 
mely ott kószált az imádságos hajlékban, 
hirtelen kocogás, ajtó nyílása zavarta meg.

Jó estéti Csakhogy itt vagyok már 
ebben az Isten Héletü időben.
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ják, hanem egyenesen megköve
telik, hogy segítségükre menjünk“. 
E felhívásra, azt hiszem, senki sincs 
a reformációt ünneplő e hatalmas 
gyülekezetben, aki nem tekintené 
közös keresztény feladatnak a bol
dog társadalom kialakulásának 
szent munkájában való osztozko
dást.

A katolikus testvérek táborának 
azt izenjük, hogy a mi ideálunk is 
a boldog társadalom megteremtése. 
A mi meggyőződésünk is az, hogy 
ezt a boldog társadalmat csak a 
krisztusi igazság és a keresztény 
erkölcs, a megértő testvérszeretet 
alakíthatja ki.

A szociálista testvérek táborának 
pedig azt üzenjük, hogy az evan
gélium népe mindenkor készséggel 
verejtékezik abban a munkában, 
amely a becsületes munka, a tiszta 
erkölcs, az osztályozást nem ismerő 
testvérszeretet, a becsület és a 
tisztesség fundamentumain akar új 
társadalmat felépíteni. Mert a világ 
Megváltójának az volt az ideálja, 
hogy ne legyen ezen a földön el
hagyatott, jogtalanságot szenvedő, 
igazságtalanságokat tűrő, éhező és 
mezítelen, megtiport és gyűlölködés 
tűzében égő ember. A reformáció 
népe és egyházai e téren az elmúlt 
századok folyamán több áldozatot 
hoztak, mint a világ hatalmasai, az 
emberiség bölcsei és hitetői együtt
véve. Az evangélium népe a sza
badság, testvériség és egyenlőség 
harcosa volt mindenkor, de csak 
ama korlátok között, amelyek az 
erkölcs és a jog, a rend és a tisz
tesség szab minden becsületes em
bernek. A mi ideálunk ugyanaz, 
ami a szociálistáké, de a mód és 
az eszközök dolgában eltérünk egy-

Kiáltott fel lelkendezve a nemes szívű 
orvos, aki tudva, hogy drága életek forog
nak kockán, mindent elkövetett, hogy ke
nyeret szerezzen e szegény, de jámbor 
bányászcsaládnak. Sikeresen járt is el ez 
ügyben, megpuhítva egy gazdag földbirto
kos szívét.

Láttam ám magukat, amint az Istenhez 
folyamodtak — szólt az orvos.

És bizonyára azt kérték, hogy segisen 
magukon. Lám az Isten nem hagyja el 
övéit 1

Szereztem János bácsi a földbirtokosék- 
nál helyet magának. Hiszen ért a gazda
sághoz. Sőt! Nagy úr pénzt is adott a 
gyógyszerre, amit meg is rendeltem a pati
kában és el is hoztam.

Itt van ni, Ágnes asszony 1 Mindjárt be 
is vesz belőle. Ez jót fog tenni. . .

És az orvos már töltötte is a gyógyító 
orvosságot és be is adta a szegény be
tegnek.

mástól. Más úton igyekezik feljutni. 
A fő, hogy mindnyájan feljussunk, 
a hegy tetején találkozzunk és mert 
nekünk az a tapasztalat által meg- 
erősítet meggyőződésünk, hogy az 
embert és a társadalmat nem egye
dül a földi javak és emberi jogok 
ilyen vagy olyan elosztása teszi 
boldoggá, hanem a jézusi erkölcs 
és a jézusi szeretet befogadása és 
diadalra juttatása. Ezért egyetemes 
keresztény kötelesség a boldog 
társadalom kialakítása.

Beszéltek még Fülkrug dr. a 
német birodalmi belmissziói szö
vetség főtitkára, Imre Sándor dr. 
egyetemi tanár, Józan Miklós uni-' 
tárius püspöki vikárius.

A tanítói munka ünnepe.
Diszgyűlésre ült össze a győri evang. 

egyházközség tanácsa okt. 25-én a Szere- 
tetház dísztermében, hol a tanácstagokon 
kívül számosán megjelentek azok közül, 
kik a tanítói munkát megbecsülni, értékelni 
tudják. /•

Az egyház négy távozó tanítójának: 
Benedek Vince igazgatónak, Fadgyas Mária, 
Bauer Lenke és Vidonyi Blanka nyugalomba 
vonuló tanítónőknek szólt ez az ünnepély. Az 
ünneplés meleg és őszinte volt. Az ev. egy
házi énekkar fenségesen ünnepi hangulatot 
teremtett hozzá, midőn „a kezdet és vég
nélküli Istenhez“ emelte a hallgatóságot 
Wéber imája eléneklésével.

Majd l’só Vince lelkész, egyházi elnök 
megható imája után Mikiás Mihály nyug. 
ezredes, másodfelügyelő üdvözölte az egye
sületek. képviselőit és örömmel állapitá 
meg, hogy azok, kik életük legnagyobb 
részét a gyermekneveléssel töltötték el, 
akik istenfélelemre, kötelességtudásra és 
hazaszeretetre tanítottak egy egész gene
rációt, érdemesek az ünneplésre.

Strasser Sándor c, főigazgató, iskola
széki világi elnök mondta az ünnepi be
szédet.

Az elismerés aranyát osztogatta egyen
ként az ünnepeiteknek. Bauer Lenkének,

így n i! Most pedig János bácsi jöjjön 
tüstént velem a lakásomra.

Vettem egy kis sajtot, kenyeret, szalon
nát maguknak és akkor megvacsorálhatnak. 
Tudom, hogy még ma semmit sem ettek.

Nagyon köszönjük jóságát doktor úr. 
Soh’se fogjuk tudni meghálálni. . .

Ne nekem hálálkodjon, hanem az Isten
nek )ános bácsi! Aki benne bízik, „azt 0  
csudaképpen megtartja minden szomorú 
Ínségkor“.

Na de jöjjön János bácsi. Siessünk. A 
gyerekek is éhesek már.

Jó éjszakát 1 Holnap korán reggel bené
zek Ágnes asszony. Szervusztok gyerekek.

Es ők elmentek.
A vihar elült. Néma csend uralkodott 

a természetben; a hold leküldte fehér 
sugarait, a csillágok ragyogtak az ég ki- 
feszített kárpitján!

A kis, szegényes hajlékban békesség 
volt. A megpróbáltatás felhői pedig elúsz
ta k . . .  egy más hajlék fölé.

aki 34 éven át igaz nevelői rátermettséggel 
teljesítette a neki oly kedves leánynevelés 
feladatát. Fadgyas Máriának, ki 40 évig 
kamatoztatta áldott lelkének gazdagságát 
az egyház és a haza javára. Vidonyi Blan
kának, akÍ8ok-sok szeretettel 16 éven át on
totta lelkének kincseit az egyház szolgála
tában. — Pihenésükben a megelégedettség 
legyen osztályrészük.

Búcsút mond hajójának a kapitány is
— úgymond tovább — amidőn viharok és 
szélvészek veszedelméből a sziklás partok 
közül a sima tengerre vezette hajóját Be
nedek Vince ez a hajóskapitány, aki fél
századon át az igazgatónak és tanítónak 
is mintaképe volt, kinek benső meggyőző
désből teljesített munkája biztosította nép
szerűségét. A magyar tanítói kar egyik 
legnagyobb tagját látja benne. Nagy em- 
berszeretetéről sok intézmény tanúskodik. 
Mint tanító a legkiválóbbak közé tartozott, 
pedagógiai tudását, természetimádását sok
sok irodalmi munkája bizonyítja. Az egyház 
mindezen kvalitásokért babért nem adhat, 
levelenként az ünnepelt maga szedte össze.

Kapi Béla püspök leiratát Pálmai Lajos 
tb. esperes olvasta fel, aki az ünnepeltek 
mindegyikétől búcsúzik, mint olyanoktól, 
kik legdrágább kincsüket: Önmagukat ad
ták az iskolának.

Rákos István, kir. tan., szövetségi elnök 
szólt ezután, kinek megjelenésével országos 
jellegűvé vált az ünnepély. A csonkaország 
össztanítósága nevében üdvözölte Benedek 
Vincét. Mint harangzúgás mondotta ki az 
ő strentori hangján, hogy Benedek Vince 
által tekintélyhez jutott a tanítóság; általa, 
aki a magyar tanítói közszellem kialaku
lásának emberi mértéken felüli munkása. 
Művésze a munkáséletnek, kinek leikénél 
pontosabban járó óraművet még nem látott.

Horváth Antal a vármegyei tanítóság 
nevében, Kiss Sámuel a győrvárosi, Kiss 
Lajos az egyházmegyei, Gyenge Imre a 
ref., Breuer Gyula az izr. tanítótestület és 
vitéz Egyed Lajos az ev. tanítótestület ne
vében búcsúztatták el Benedek Vince igaz
gatót Demetrovics Mariska a távozó három 
tanítónő működését méltatta megható köz
vetlenséggel.

Végül Benedek Vince igazgató válaszolt 
a maga és kartársai nevében az üdvözlé
sekre. Hálásan köszönte meg az elnökség
nek ezt a szép napot. Hiszen úgymond
— ők egyebet nem tettek, mint az a tisz
tességes munkás, aki kötelességét teljesí
tette. Elve volt: hogy eszményi cél felé 
törekvés ad tartalmat az emberi életnek. 
Isten kegyelméből tett mindig annyit, ameny- 
nyit tudott. Azzal az óhajjal végzi beszédét, 
hogy a jóságos ég adjon hazánknak és 
egyházának minél több önzetlenül dolgozó 
munkásokat, kiknek kezében a jövő nem
zedék nevelése biztosítva legyen és hazánk 
újból nagy és gazdag legyen.

Fodor Kálmán karmesteri pálcájára föl
zeng Kölcsey imája, melynek gyönyörű ak
kordjai után a megható ünnepség véget ért.

V—a B - a .

KORKÉPEK.
K a rc o la to k  a  h é trő l•

New-Yersey Elisabeth nevű ame
rikai városkának — olvasom — leg
szegényebb embere Mr. S. Harry 
Smith volt. Egyetlen vagyona  
fé l  falába, melyet a világháború
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bői hozott haza. De már az sem az 
övé, mert szegény meghalt. Nyomo
rúságos szállásán megtalálták vég
rendeletét. A végrendelet így szól: 

„Mikor békességes polgári foglal
kozásomat fölcseréltem a lövészárok
kal, meg voltam arról győződve, 
hogy az emberiségnek szolgálok, ha 
az elnyomott kis népek fölszabadítá
sáért harcolok. Féllábbal, nyomorékon 
tértem haza és most meg vagyok 
arról győződve, hogy csak ártottam 
az emberiségnek. A falábat végren
deletig a hadügyminiszterre hagyom 
örökségül, küldjék el Washingtonba 
in tő  és elijesztő példa gyanánt, hogy 
mire jó a háború. *

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Bizonyságtétel!

Nov. 9. Isten Önmagáról. Ap. csel. 14.17. 
Megérzed és meglátod-e Istennek önma-
gáról való bizonyságtételét a te jó sorsod- 

an, amikor megadja néked a test és lélek 
javait, az eledelt és a szívnek örömeit ? 1 
Észreveszed-e, hogy Isten azért tesz előtted 
önmagáról ily módon bizonyságot, mert 
magához akar vonzani téged I

Nov. 10. Isten Jézu sró l Máté 3 . 17. Isten 
boldog örömmel,, szerető szívének atyai 
dicsekedésével tesz bizonyságot egyszülött 
Fiáról és arról, hogy néki szerelmes Fiában 
gyönyörűsége van. Eljutott-e már ez a 
bizonyságtétel a te szivedig is 8 megismer
ted-e már jézust úgy, mint az ö mennyei 
Atyjának gyönyörűségét? Vájjon tudsz-e 
te is örvendezni a Krisztusnak.

Nov. 11. Isten a z emberről. 1. Mózes 
6 .e . íme Isten bánata és szomorúsága az 
emberek bűnössége miatt. Hányszor zavarta 
már ez meg az ö Egyszülöttjében való 
örömét ? I Vájjon hányszor szomoritottad 
meg már te is bűneiddel az Istent ? Hány
szor adtál okot neki az ellened való ilyen 
bizonyságtevésre ? Megpróbáltad e már 
valaha, hogy bánat helyett örömöt okozz 
néki?

Nov. 12. Jézus Istenről János 14.28—81. 
Jézus bizonyságot tesz, hogy Isten néki 
Atyja, kit ö szeret s kinek parancsait kész 
mindenkor szeretetböl teljesíteni. így van e 
ez nálad is?  Vájjon te is gyermeki szere
tetböl teljesited-e Isten parancsait s töltöd-e 
be törvényeit, vagy csak az ő Ítéletétől való 
rettegésed késztet arra?

Nov. 13. Jézus önm agáról János 14 .«. 
Jézus bizonyságot tesz az ö küldetéséről. 
Tudja, hogy ő az út, melyen egyedül jut
hatunk az Atyához. 0  az igazság, melyet 
Isten megitéltetésünk alkalmával javunkra 
beszámít, mivel a mi emberi igazságunk 
Isten előtt számításba nem jöhet, ö  az élet, 
mert csak az lehet részesévé az örökélet
nek, ki öt, az Eletet magába fogadja. El
indultál már ezen az utón? Könyörögtél 
már, hogy beszámíttassák néked is a Jézus 
igazsága ? Befogadtad már szívedbe Jézust, 
az Életet?

Nov. 14. Jézus az em berről János 8 . 7. 
Milyen finoman, de mennyire megszégye
nítően tesz Jézus bizonyságot az embeiTÖ! I 
Mennyire belátott ö az emberek szivébe 
s mily jól tudott olvasni abban 1 Te, ki oly 
könnyen kész vagy ítéletet mondani ember

társaid felett, gondold meg, van-e erre 
jogod! Felmernéd-e nyugodt lelkiismerettel 
emelni a bűnöst lesújtó követ?

Nov. 15. A z ember Isten rő l 89. zsoltár 
27. J ézu sró l Máté 1 6 .10. Ö nm agáról Róma 
7 . 24. Tettél-e már bizonyságot hiteddel és 
életeddel arról, hogy Isten néked Atyád és 
szabaditásodnak kősziklája, Jézus pedig, 
mint az élő Istennek Fia, neked testvéred 
is, de Szabaditód és Megváltód is, mert 
amikor az Apostol nyílt bűnvallomásával 
s komoly bűnbánattal szabadulásért kö
nyörögsz, O vált meg a halálnak testéből

A baffj Gyula.

e g y r ö l -m A s r ó l .

A  m in d en n a p i életből•
Elvi döntés hitközségi adók és 

határozatok ügyében. Fellebbezés 
folytán a kúltuszminiszter felülvizs
gálta Zala megye közigazgatási bizott
ságának azt a határozatát, amelyben 
megváltoztatta a megye alispánjának 
a zalatárnoki hitközség képviselőtes
tülete által meghatározott és kivetett 
egyházi adó behajtását elrendelő ha
tározatát. A kúltuszminiszter Zala 
vármegye közigazgatási bizottságának 
határozatát megsemmisítette és az 
alispánét emelte érvényre, mert a 
fellebbezéssel meg nem támadott és 
püspöki jóváhagyást nyert egyházköz
ségi közgyűlési határozatok alapján 
kivetett egyházközségi adókat, ha 
azok befizetését a hitközségi tagok 
megtagadják, vagy záros határidőn 
belül nem teljesítik, az elsőfokú köz- 
igazgatási hatóság köteles behajtani 
és mert az egyházközségnek joga 
van híveire egyházi adót kivetni. A 
miniszteri döntés világosan kimondja, 
hogy az egyházközségek határozatai 
ellen nem a közigazgatási hatóságok
hoz, hanem csak az arra illetékes 
megyéspüspökhöz lehet fellebbezni.

HETI KRÓNIKA.
A kormányzó Nagy Pál honvéd főpa

rancsnokot felmentette állásától. — A kép- 
viselóház október 31-én a nemzetgyűlés 
vértanúinak, a forradalom két nagy áldo
zatának, Tisza István gróf és Návai Lajos 
emlékének áldozott. — Nov. 8-án lesz a 
Széchenyi emlékünnep. Az ünnepi beszé
det Pékár Gyula volt miniszter, a magyar 
Luther-Társaság elnöke tartja. — 50 éves 
korhatárig mindenkire rokkant adót akar
nak kivetni. — Az új pénz 12 500-as szor
zószámmal pengő  lesz. — 23 hősi halot
tunkat hoztak haza legutóbb Olaszország
ból.

A csehek Prága székhellyel nemzeti 
bankot állítanak fel.

Az osztrák keresztényszociálisták a 
magyar bor vámjának leszállítását ellenzik.

A bolgár—görög határincidens véget 
ért.

Moszkvában megnyitják a termény
tőzsdét

A német kormánynak nincsen szándé
kában feloszlatni a birodalmi gyűlést

Az új francia kormány Pamlevéve! az 
élén újból megalakult és kedden mutatko
zott be a kamarának.

Az angol volt miniszterelnök, MacDo
nald, visszaérkezvén hazájába, oda nyilat
kozott a sajtó előtt, hogy szétzülléstöl és 
pusztulástól félti Európát. — Angliában 
megalakult a munkavédelmi szervezet.

A perzsa uralkodóházat detronizálták.

HARANGSZÓ.

Szenth. a. 22. vasárnapon.
EV. M áté 1 8 . 23—35.

A gonosz szolga történetén okulva, 
mérlegeljük m i is sa já t tartozásunk nagy
ságát, a  felebarátaink ellenünk elkövetett 
hibáit s  a z elkerülhetetlen isteni Ítéletet. S  
mindezeket megfontolva, bocsássunk meg  
ellenünk vétő embertársainknak szakadat
lanul, szivünk szerin t; bocsássunk meg, 
hogy ne csak ajkunk vallja, de szivünk  
s egész életünk is igazolja mindennapi 
ígéretünket: , amiképen mi is megbocsá
tunk az ellenünk vétkezőknek*.

A Magyar Luther-Társaság közgyű
lése. A Magyar Luther-Társaság idei köz
gyűlését november hó 21- és 22-én Mis
kolcon tartja. Az elnökség felhívja a tagokat, 
hogy elszállásolás és vasúti kedvezmény 
kieszközlése végett dr. Kovács Sándor 
főtitkárnál Budapest, V., Hold u. 29/1. sz. 
alatt levelezőlapon november hó 11-ig 
jelentkezni szíveskedjenek.

Ötvenhárom évig az evangélium 
szolgálatában. Reisz Károly zayugróci 
evangélikus lelkész 80-dik életévében nyu
galomba vonult. Még 1871-ben került Zayu- 
grócra s 53 év óta szolgálta Krisztus anya- 
szentegy házát

A Pesti Veres Pálné-intézet nagy
számú, előkelő közönség előtt ünnepelte a 
reformációt. K laniczay Sándor tanár szép 
beszédén kívül ének, zene, szavalatok sze
reseitek a gazdag műsoron. Végül Lánj» 
Ena nevelőnő Ganghoff er után irt ,Az új 
élet* c. 3 képe jellemezte Luther korát. 
Ebben főleg Elischer, Verebélyi és Mester- 
bázy növendékek jeleskedtek. A darab, 
melyet hasonló alkalmakra melegen aján
lunk, nem tévesztette el hatását a közön
ségre, melynek soraiban dr. Haberern J. 
Pál isk. felügyelő képviselte az egyházi 
vezetőséget

A zalai egyházmegye új esperese. 
A zalai gyülekezetek, Fenyves Ede esperes 
lemondásával megüresedett esperesi tiszt
ségre, egyhangúlag Nagy Lajos szentantal- 
fai lelkészt egyházmegyei főjegyzőt a Ha
rangszó jelestollu poétáját választották meg.

Egyházmegyei felügyelő beiktatás. 
Pápán okt 28-án ünnepélyes keretek kö
zött iktatták be hivatalába a veszprémi 
egyházmegye újonnan megválasztott fel
ügyelőjét, Mihály Sándor kir. gazd. fel
ügyelőt. A beiktatás ünnepi istentisztelet
tel vette kezdetét, melyet dr. Mohácsy La
jos marcalgergelyi-i lelkész végzett. Utána 
rendkívüli közgyűlés volt, amelyen Takács 
Elek esperes és Fadgyas Gyula egyház
községi felügyelő elnököltek.^ közgyűlést 
Takács Elek esperes nyitotta meg, ki me-
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leg szavakban Üdvözölte a megjelenteket, 
kik között ott volt dr. Magyar Károly fő
ispán is. A hivatali eskü letétele után Ta
kács Elek esperes üdvözölte elsőnek hiva
talában az uj felügyelőt, kinek eddigi egy
házi tevékenysége csak garancia további 
áldásos működéséhez. — Mihály Sándor 
meghatottan köszönte meg az esperes kö
szönő szavait s székfoglaló beszédében a 
protestantizmus erejéről és fejlődéséről, a 
vallásossággal párosult hazaszeretetről é& 
a többi felekezetekkel való testvéri együtt
működésről szólott. Ezek után a felügye
lőt a különböző bizottságok üdvözölték.

Szentgotthárd. Okt. 31-ét a nagy nap
hoz méltó keretek között ünnepelte meg.
— Nov. 1-én vallásos estélyt tartott, amely
nek középpontjában dr. Kovács Sándor 
egyetemi tanár hatásos előadása állott: 
„A reformáció világtörténeti szükségessé
géről* címmel. Lelketemelő volt Lang Mici 
szép szóló éneke, nemkülönben az egyházi 
vegyeskar ünnepi éneke Berger Lajos 8. 
lelkész vezetéséDen. Gyönyörűen szavalt 
ezúttal is Lang Ilona gimn. tanuló Az 
estély közénekkel és oltári szolgálattal 
vette kezdetét és nyert befejezést.

Felfigyelő  beiktatás. A lébényi gyüle
kezet felügyelőjévé dr. Berta Benő járás- 
birót választotta meg, kinek felügyelői 
tisztségbe való beiktatása ünnepi keretek 
között november 1-én ment végbe.

Debrecen. Az egyetemi Luther-Szövet- 
ség november 7-én díszülést tart. Az ifjú
sághoz Geduly Henrik püspök és báró Kaas 
Albert az országos Luther-Szövetség elnöke 
beszélnek.

November 8-án ünnepi keretek között 
avatja fel Geduly Henrik püspök a gyüle
kezet új művészi orgonáját, mint a debre
ceni lutheránusok egyházszeretetének, ál
dozatkészségének fényes tanujelét. Délután 
vallásos estély lesz. Előadó Duszik Lajos 
miskolci lelkész

Sopron. A m. kir. Erzsébet tudomány- 
egyetem ev. hittudománykari hallgatóinak 
ifjúsági köre október hó 31-én délután 5 
órai kezdettel az ev. líceum tornacsarno
kában műsoros reformációi emlékünnepélyt 
rendezett Az ünnepély sorrendje: 1. Föve- 
nyessy: „Örök Isten.“ Énekelte a hittudo
mányi kar hallgatóinak férfikara. 2. Remé- 
nyik Sándor: „Az Óriás*. Szavalta Bácsi 
Sándor Ili. évf. halig. 3. „Atya Isten tarts 
meg minket* (korái Luthertől): „Ne csüg
gedj el kicsi sere* (Gusztáv Adolf csata
dala). Énekelte Krecsák János IV. évf. halig.
4. „Luther, az útmutató*: előadás. Tartottá 
dr. Prőhle Károly egvet. ny. rendes tanár.
— Ma egy szép múlt és egy bizonytalan 
jövő mesgyéjén állunk — mondotta — s 
vezetőt keresünk. A jelen nem tud felmu
tatni vezetőt. De a múlt igen. A múlt leg
nagyobbja pedig dr. Luther Márton, aki 
megmutatta s  megmutatja ma is, hogy az 
emberi lélekek a két nagy szükségletét, a 
megnyugvást és az akaraterőt az Istennel, 
Jézus Krisztus által való közösségben talál
hatja meg. Vissza kell azért térni Krisztus
hoz és Vele törni előre, nagyobb jövő felé. —
5. Händel: „Largó.* Előadta az ifj. zenekar.
6. Szilágyi Dezső: „A nagy kazánfűtő*; 
szavalta Szabó József IV. évf. halig., ifj. 
elnök. 7. Beethoven: „Isten dicsősége.* 
Énekelte a hittudományi kar hallgatóinak 
férfikara. Ünnepély után offertórium volt.

Szeged . Az Egyetemi Luther-Szövetség 
október 25-én tartotta évnyitó közgyűlését. 
Miután az egyetemi ev. férfi- és nőhallgatók 
testületileg részt vettek az istentiszteleten, 
déli 12 órakor megkezdődött a gyűlés a

szövetség helyiségében, amely a lelkész
épületben van. Áz ülésen megjelentek mint 
védnökök dr. Polner Ödön, dr. Ereky Ist
ván egyetemi tanárok, dr. Győrffy Istvánná 
egyetemi tanár neje. Ifj. Paraszkay Gyula 
beszámolt a szünidei bizottság munkájáról 
s vázolta az egylet programmját: szombat 
esti bibliaórák és műsoros estélyek, vidéki 
estélyrendezések, ebédakció, testületileg 
temblotbbajárás, öntüdaterösités stb. A köz
gyűlés újból ifj. Paraszkay Gyulát válasz
totta meg elnökké, aki eddig is nagy szor
galommal és buzgósággal vezette a szö
vetség munkásságát. Dr. Polner Ödön 
védnök beszédében kérte az egyetemi 
polgárokat, hogy ne legyenek türelmetlenek 
más felekezetekkel szemben, de a maguk 
hitét se hagyják. Különösen vigyázzanak  
akkor, am ikor házasságot kötnek, jo g a ik a t 
fö l  ne adják a z utódokra nézve. A szövetség 
működésén nyugodjon meg Isten áldása.

A kelenföldi evangélikus nőegyesület 
és a kelenföldi evangélikus leányegyesület 
az I. kér. Horthy Miklós út 27. sz. községi 
elemi iskola tornatermében október 30-án 
szépen sikerült reformációi emlékünnepet 
rendezett, amelyen az ünnepi beszédet dr. 
Pesthy Pál igazságügyi m. kir. miniszter 
tartotta. Az ünnepély műsora volt: 1. Le- 
vius Ferenc orgonajátéka. 2. Imádság. 3. 
Szerényi Károly hegedűjátéka. Orgonán 
kisérte Levius Fm-enc. 4. Beliczay Gyula: 
„Jubilate Deo*. Énekelte P. Maleczky Bi
anca és Maleczky Oszkár. Orgonán kísérte 
Levius Ferenc. 5. Szendrői, Kovach Andor 
színművész szavalata. 6. Énekelt Pusztai 
Sándor, a m. kir. Operaház tagja. 7. Levius 
Ferenc orgonajátéka. A záróbeszédet Her
mann Miksa egyházközségi felügyelő mon
dotta.

Avatási Ünnepély. Zongor Béla esperes 
november 8-án avatja fel s adja át rendel
tetésének a szentgotthárdi missziói egyház 
által emelt gyülekezeti házat. Az ünnepi 
beszédet Scholtz Ödön esperes, egyházke
rületi gyámintézeti elnök tartja.

Délután Va6 órakor a templomban val
lásos est lesz, mely alkalommal gazdag 
műsor keretében a megnyitót dr. Károlyi 
Endre, a dunántúli egyházkerület gyáminte- 
zetének világi elnöke mondja, mig Scholtz 
Ödön esperes, egyházi elnök előadást tart.

Körmend. A gyülekezet szombaton, 
október 31-én ünnepelte meg a ref. év
fordulót a rendes délelőtti istentisztelet 
keretében. Zongor Béla esperes ismertette 
ä szép számmal megjelenő hívek előtt a 
reformáció áldásait. Az ünnepély áhítatos
ságát nagyon emelte az egyházi énekkarnak 
lelketemelő éneke s két szavalat

Az ifjúsági egyesület Sárkány Ferenc 
Máv. főfelügyelő elnöklete alatt most tar
totta évi rendes közgyűlését. Megnyitójában 
az elnök reámutotott az ifjúsági egyesületek 
sikeres működésének két nélkülözhetetlen 
kellékére: az öntudatra és a fegyelem 
szükségességére. A munkát az egyesület, 
melynek közel 40 tagja van, ez évben még 
intenzivebben óhajtja felvenni. Ismeretter
jesztő felolvasásokra felkérik azért a tanári 
és tanítói, nemkülönben az orvosi kart 
Az egyesület tiszteletbeli tagjává válasz
totta : Csite Károly írót, a Harangszó jeles 
tollú munkatársát

A soproni ev. tanítóképző „Kapi Gyula* 
Ifj. Beim. Egyesülete a reformáció 408. év
fordulóját a következő műsorral ünnepelte 
meg, ill. reformációi emlékünnepélyének 
műsora a következő volt: 1. Händel: Largo. 
Játszotta az ifj. zenekara; vezette Radvá- 
nyi Ottó tanár. 2. Sántha: Reformáció

ünnepén. Szavalta Kovács István IV. évf, 
növ. 3. Kapi G y.: „Isten a mi oltalmunk.* 
Énekelte az egyesület énekkara Hamar 
Gyula igazgató vezetésével. A fenséges kar 
diadalmas, Istenben bízó hangja teljesen 
érvényre jutott a szép előadásban. 4. Lut
her házassága és családi élete. Irta és fel
olvasta Várallyay János vallástanár. A ko
moly, tartalmas munka mély nyomokat 
hagyott a hallgatóság lelkében. 5. Rinck: 
„Ein feste Burg ist unser Gott.* Játszotta 
orgonán Glatz Lajos IV. évf. n. szép tech
nikával és készültséggel. Előadása a közön
ségnek nagy műélvezetet okozott 6. Vojtkó: 
Luther. Szavalta Hildebrand Elek V. évf. 
növ. 7. Az ünnepély „Erős vár a m i . .  .* 
eléneklésével ért véget. Az ünnepély után 
az ifjúság a helybeli templomba vonult. 
Részt vett az ifjúsági istentiszteleten és 
Kapi G y.: „Isten a mi oltalmunk* c. kar
ének eléneklésével foközta a gyülekezet 
áhítatát.

M agyarbóly. A reformáció 408-ik év
fordulója napján, okt. 31-én, szombaton, 
a magyarbólyi ev. egyház emlékünnepélyt 
tartott. Délelőtt 10 órakor istentisztelet volt 
a templomban. Az énekkar egy négyszólamú 
éneket adott elő. Este 6 órakor kezdődöleg 
ugyancsak az ev. templomban vallásos 
estély volt magyar és német nyelven elő
adásokkal, ifjúsági karénekkel, szavalatok
kal. Szavaltak: Lőczyné Kiss Alojzia, Jasz- 
mann Katica, Szarka Aladár.

KÜL F ÖL DI  HÍREK.
N ém etország. A nyugati tartományok 

egyik rendőrsége erős állást foglalt az ün
nepségek és ünnepélyek folyton emelkedő 
árja elleh; Meg nem engedi többé a sok 
népünnepély lélekölő és pénzrabló játékait. 
A rendőrség eme elhatározása igen jó be
nyomást tett s  mozgalom indult, hogy ezt 
a törekvást az egész országban érvényre 
juttassák.

A volt kommunista és szociálista ura
lom Németország sok vidékein nem en
gedte meg az úgynevezett plakátmissziót, 
mely abban áll, hogy egyes szép bibliai 
mondásokat plakát alakjában függesztették 
ki különösen a vasúti állomásokon. Most, 
hogy változtak a viszonyok, a plakátmisz- 
sziónak ismét megengedték hirdetései ki
függesztését.

Az egyetemi hallgatók lelki gondozása 
céljából Berlinben és Greifswaldon diák
lelkészséget állítottak fel.

A brandenburgi tartományi egyház zsi
natához a nehezethailók szövetsége avval 
a kérelemmel fordult, hogy a templomok
ban állítsanak fel mikropyonokat, hogy 
ezeknek segítségével ős is hallhassák a 
prédikációt. A tartományi zsinat készséggel 
adott helyet e kérésnek s most a német 
templomokban fel fognak ilyet állítani, 
csakhogy a nehezethallókhoz is eljusson 
az Isten igéjének közvetlen hirdetése.

A kaisersw erti diakonissza egyházak 
szövetsége, mert sokkal kevesebb diako
nissza jelentkezik felvételre, mint amennyire 
szükség van, új módozatot léptetett életbe, 
Felvesznek szabad segítség neve alatt oly 
jelentkezőket is, akikre az anyaház szigorú 
szabálya nem kötelező s ez az újítás igen 
jól bevált .

A zülchowi diakonokat képző intézet 
ezidén ünnepli fennállásának 75 éves jubi
leumát. A 19 ilyen jellegű intézet közt korra 
nézve ez a harmadik s fennállása óta már 
több mint 600 diakont nevelt a német evan-
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gélikus egyháznak, kik mint börtönőrök, 
ifjúsági gondozók és más belmissziói mun
kások gazdag áldást hoztak az egyházi 
társadelomra.

Dánia. A dán iskolázás mindig magas 
fokon állott, de amióta a népegyetemeket 
állították fel, azóta a kulturális fejlődés 
élén halad ez az ország. 1851-ben csak 2 
ilyen egyetem volt, húsz évvel később már 
50 és tavaly már 57. Dánia példáját már 
Németország is követi s Schleswig-Holstein- 
ban szintén felállítanak ilyen népegyete
meket.

Lengyelország. A régi poseni tarto
mányban a lengyelek rettenetes németüldöző 
politikája folytán az evangélikus gyüleke
zetek úgy apadnak, hogy a lelki gondozás 
szempontjából több egyházat kell egy lel
késznek ellátnia mert egy-egy gyülekezet 
már nem tud egy lelkészt egymagában el
tartani. Ennek következménye, hogy az 
ilyen lelkész vasárnaponként más más he
lyen tart istentiszteletet s mert annyi va
sárnappal nem rendelkezik még a katho- 
likus ünnepnapokat is felhasználja csakhogy 
minden hívőjéhez eljuttassa az igét. így 
tartott egy evangélikus lelkész Obornikon 
űrnapján evangélikus istentiszteletet. Ezért 
azonban, azon megokolással, hogy az nem 
evangélikus ünnep, a lengyel hatóságok 
pénzbírsággal sújtották.

Kína. A kínai keresztyén tábornok Feng 
Yuhsiang az európai hatalmakhoz felszólí
tást intézett, hogy az evangélium alapján 
segítsék a kínaiakat régi szabadságuk visz- 
szaállitásában s különösen felszólította erre 
a keresztyén missziókat. Az evangélikus 
missziók Svájcban tartott ülésükből kifo
lyólag most értesítették Fenget, hogy ők 
Kína teljes szabadságát kívánják, a régi 
Kínát megalázó szerzödésekjörlését óhajt
ják és a missziót ajánlják” neki mint a 
népek barátságának egyik legfontosabb 
eszközét.

Afrika. Az afrikai négerek körében tit
kos erők jutnak szóhoz. A kiszivárgó hírek 
szerint faji néger kérdésről van szó, amely 
esetleges tettlegességekről sem riadna visz- 
sza. Fehér ember mentes Afrikát akarnak. 
Megnövekedett az öntudatuk a háború alatt. 
Most fogják az entente hatalmak aratni azt, 
amit a háború alatt meggondolatlanul el
vetettek. amikor fekete csapatokat használ
tak fel fehérek ellen.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. me8zleni Mendelényi János 

kiskőrösi igazgató-tanító, Mendelényi Ede 
nyug. igazgató-tanító és Záboji Berta fia, 
október hó 17-én vezette oltárhoz Szom
bathelyi Irénke úrleányt Rákosfalván.

Kosztenszky Éva és Langszfeld Berta 
Budapesten a Deáktéri ev. templomban 
házasságot kötöttek.

Ú J D O N S Á G O K .

Hatvanezer vágón a Felvidék fa
készlete. A felvidéki erdők kitermelés a 
cseh uralom alatt lassan kezd megszűnni, 
mert a fának nincs piaca. A Felvidéken 
jelenleg mintegy hatvanezer vágón tűzifa- 
készlet van felhalmozva. Az erdőbirtokosok 
és fatermelők szeretnék minél előbb meg
indítani Magyarország felé az exportot.

Hetvenkét fokos hőforrás Hajdú
szoboszló határában. A Hajdúszoboszló 
határában végzett fúrási munkálatoknál ezer 
méter mélységből nagy robajjal óriási víz
tömeg tört fel. A vizsugár magassága hat 
méter, átmérője 13 centiméter, hőfoka pe
dig hetvenkét fok.

Huszonnégy évi börtönre Ítélt mo
ham edán főpap. Hadzsi Rusztem muftit, 
a prizrendi mohamedánok főpapját, akit 
azzal vádoltak, hogy a Sinan pasa-mecset 
lerombolását elrendelő Bartos és Dragovics 
mérnököket bérencekkel meggyilkoltatta, a 
törvényszék 24 évi börtönre Ítélte.

júliusig nem adnak ki új am erikai 
útlevelet. A belügyminiszter az amerikai 
Egyesült-Államokba való kivándorlás céljá
ból előterjesztett utlevélkérelmek elintézése 
ügyében valamennyi utlevétkiállitó hatóság
hoz körrendeletét intézett, melyben közli, 
hogy Magyarországból az amerikai Egye
sült-Államokba az 1925/26 pénzügyi évben 
kiállítható útlevelek létszáma beteltnek te
kinthető. A belügyminiszter felhívja az 
illetékes hatóságokat, hogy ezután az ame
rikai Egyesült-Államokba való kivándorlás 
céljából utlevélkérelmeket hozzá már ne 
terjesszenek fel. Kivétel c?ak azoknak az 
útleveleivel tehető, akik az Egyesült-Álla
mokban élő férjükhöz és szüleikhez ván
dorolnak ki, továbbá a tizenöt éven aluli 
kiskorú keresetképtelen gyermekek kérvé
nyeivel.

Októberben 1.17 százalékkal olcsób
bodott a megélhetés. Vágó Józsefnek a 
Pester Lloydban közölt indexszámai szerint 
októberben a megélhetés 1.17 százalékkal 
olcsóbbodott.

A hadikölcsön novemberi kam atszel
vénye. Minthogy az 1915 november 1 én 
kibocsátott 6°/o-os hadikölcsönkötvények 
szelvényívein a mostani novemberi szelvény 
az utolsó, a pénzügyminiszter elrendelte, 
hogy a november 1-én esedékes szelvények 
és az 1926. évi május 1-jei hiányzó szel
vények már most együttesen, a szelvényen 
feltüntetett összeg kétszeresével váltassa
nak be.

A Kisázsiában meggyilkolt osztrák 
tudós Dr. Weitz György tanulmányúton 
lévő osztrák tudóst, Ziele környékén tett 
kirándulásán megölték.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapjának, az Üj Időknek új számában foly
tatja Surányi Miklós és Oppenheim érdekes 
regényeit. Elbeszélést: Erdős Renée, Pékár 
Gyula, cikket: Rákosi Jenő, Lyka Károly, 
Karinthy Frigyes, verset: Ernőd Tamás írt 
ebbe a művészi és időszerű képekkel gaz
dagon illusztrált számba, amely közli a 
mostani 120 milliós sorsjátéknak számos 
nyereményét. Az Új Idők előfizetési ára 
negyedévre 80.0C0 korona. Mutatványszá
mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: 
Budapest, VI., Andrássy út 16.

Magyar Lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában kezdetét veszi 
Szentgyörgyi Czeke Vilma: Hamupipőke 
című gyönyöiűszép regénye és folytatódik 
L. Alcott: Régimódi kisasszony című érde
kes elbeszélése. E folytatásos regényeken 
kívül mulattató, tanulságos és érdekes 
olvasmányok, szebbnél szebb képek egész 
kincsesházát találja meg az olvasó a lapban. 
Minden előfizető, aki 50.000 koronával fizet 
elő negyedévre, a Magyar Lányokon kívül 
három kiváló, szép kiállítású ifjúsági regényt 
kap. A Magyar Lányok előfizetési ára ne
gyedévre 30.000 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Buda
pest, VI., Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom képes gyermeklap 
barátja, támogatója, szórakoztatója a ma
gyar gyermekvilágnak. Szövegben, képben 
gazdag tartalommal jelenik meg havonta 
háromszor. Alapította Pósa Lajos, szer
kesztője Gaál Mózes. Előfizetési ára ne
gyedévre 20.000 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Buda
pest, VI., Andrássy ut 16.

A NEMZET a legszebb magyar szép- 
irodalmi lap. Munkatársai a magyar iro
dalom legkiválóbb képviselői. Előfizetési 
ára egész évre 600 ezer, félévre 300 ezer, 
egy negyedévre 150 ezer korona. Kiadó
hivatala : Budapest, Vili. kér. Eszterházy- 
ucca 4/a. szám. Köztisztviselők 20 száza
lék kedvezményben részesülnek.

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 : 
— A számok ezreket értékelnek. — 

Erhardt Károly Zalaszentgrót 28, Páli Lajos 
Boba 4, Pelhő Imre Celldömölk 4, Buda
pestről : Brocskó Imrike 100, Sass Jáno3 
10, özv. Pénzes Lászlóné 8, Miskolcról: 
Schwartz Károlyné 4, Bartkó Sándor 14, 
Salgótarjánból: Csincsik András 18, Csen- 
gődy Lajos 60, Budapestről: Hajnalfi Gitta 
18, Siftár Zoltán 36, Kovács Jenő Ikervár 
10, Sárbogárdról: Habermayer Mátyás 18, 
Bízik János 10, Tordasról: Podhradszky 
János 34, Krajcs Etelka 2, Éder József Lá- 
bod 10, Pongrác Ernő Pusztaéyimót 4, 
Rogne Incéné Egyed 10, Pethő Sámuel 
Meszlen 2, Csákó Pál Farmos 8, özv. 
Csajbók Mártonná Vásárosmiske 40, Buthy 
Sándor Vámoscsalád 6, Zalaegerszegről: 
Barcza Zsigmond 4, Nagy Károly 4, Ifjúsági 
Egylet Csönge 100, Nagydémről: Szekeres 
Teréz 36, Szántó Sámuel 36, Hajdú J.-né 
Debrecen 4, özv. dr. Jeszenszky Pálné B.- 
csaba 4, Vitálisz Károlyné Szombathely 50, 
özv. Erseg Györgyné Szeged 8, Németh 
János Orosháza 8, Pál János Gyömrő 18, 
Mágócs Károly lrsa 4, Dankó Sámuel Öcsöd 
10, Asbőth József Sopron 4, Németh József 
Zsida 20, Tóth Károlyné Tiszafüred 14, 
Hermann József Ipolyvece 4, Péter Henrik 
Nagybörzsöny 4, Matern Pál Kisláng 4, 
Böhm Gusztáv Tokaj 10, Zsiba László Ceg
léd 4, Czirák Sári Bicske 4, Kiskőrösről: 
Mendelényi Edéné 2, Gáspár Endréné 14, 
Tabról: Maczkó Jánosné 4, Kadlicskó Gy. 
6, Fülöp Lajos Rum 10, dr. Lauringer Já
nosné Kőszeg 4, Erhardt |ózsef Csabren- 
dek 8, Kótsch Mihály Pusztavám 2, Németh 
Mátyás Balassagyarmat 4, Kálmán Béla 
Rákospalota 4, Harangozó János Puszta- 
Feclak 10, Harth Henrik Lőrinci 2, Wolf 
Lajos Harta 34 ifj. Ekhampt József Zala- 
szentiván 10, Skrabák Gézáné Veszprém 4, 
Csicsel |ános Mezőtúr 4, Porubszky N. 
Ózd 5, N. N. Szeged 2 ezer K.

Felel«. uerkeuM  6* kiad«: CZIPOTT UfiZA 
SiratgottMrd, TuTimagye. 

Bnrkcsitőtárs: NÍtZKTH KABOLT. 
Kéilratokat nem adunk r ín ia .

Teljes Pallas Lexikon, új állapot
ban 2,000.000 K“árt eladó. Örökbecsű 
értékű mű, mely egyúttal a lakás 
díszére is szolgál. Szép ajándéktárgy. 
— Cím a kiadóban. 3—4
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Aki azt akarja, hogy a Luther- 
N aptár  fennmaradhasson és to
vábbra is teljesíthesse küldetését, 
az legyen a mindeneddigi évfolya
mot felülmúló és mégis mindennél 
olcsóbb

1926. évi
Képes

Luther-Naptár
terjesztésének valóságos 

missziónáriusává.
A z 1926 évi Képes Luther-N ap

tár bolti ára és egyes példányon
ként a szerkesztőség álta l franco  
küldéssel: 24 .000  K. Belm issziói 
terjesztésben azonban az ügy nagy 
jelentőségéhez méltóan a Luther- 
Naptárnak minden magyarul tudó 
evangélikus családba tórténő elju
tása céljából a lelkészi és tanítói 
hivataloknál, kózép- és felsőiskolák 
s belmissziói jellegű intézmények 
vezetőségeinél s a gyülekezetekben 
nagyobb arányú terjesztésre vál
lalkozó bizományosoknál kedvez
ményes 22.000 K-ért kapható.

Terjesztésre vállalkozó ú j bizo
m ányosok szándékukat a bizo
mányba küldendő példányok szá
mának megjelölésével a Luther- 
N aptár szerkesztőségéhez Sopron, 
P aprét 2. küldendő levelezőlapon 
minél előbb jelentsék be. Egyes 
példányok a Luther-Naptárt nem 
árusító községekben ugyancsak a 
szerkesztőségben rendelhetők meg 1

2 - 3

Karácsonyi színdarabok
kisebb iskolás és óvó- fn jfn  ITíSrAlíT 
dás gyermekek számára wollG IvuIUlJ* 
fÁ| ■ „Mikor az angyalka sir*, „Pétiké* 
IU1 ■ együtt 10.000 korona; „Anikó üze
nete* 5000 korona. Kapható a szerzőnél 
Körmenden, valamint nagyobb iskolás gyer
mekek számára „Melyiket a kilenc kö- 
z ü l? “ (Jókai elbeszéléséből), „Vinciké* 

címűek 10.000—7000 koronáért.

F elh ívás.
Október hó 22-én tartott egyetemes köz

gyűlésünk, a győri ehm , illetőleg a dunán
túli egyházkerület javaslatára elhatározta, 
hogy Dr. Luther Márton kiskátéjának egy
séges hivatalos magyar szövegét megálla
pítja és 1929. jubiláris évben kinyomatja. 
E célból Prőhle Károly, Németh Károly, 
Túróczy Zoltán, Adorján Ferenc és a val- 
lástanítási szakosztály kiküldöttjéből álló 
bizottságot azzal az utasítással küldte ki, 
hogy a beérkező munkálatokat bírálja fö
lül és eljárásáról a jövő évi közgyűlésnek 
jelentést tegyen. Az ügy nagy fontosságára 
való tekintettel fölkérem egyházunk szak- 
férfiait, hogy e munkában minél nagyobb 
számban résztvenni szíveskedjenek. A for
dításnál úgy a dogmatikai, mint a didakti
kai szempontok figyelembe veendők, súly 
helyezendő amellett a fordítás hűségére, 
továbbá magyaros és a gyermekek fölfo
gásához mért könnyed irályra. Közelebbi 
felvilágosítással készséggel szolgálok. Ké
rem a kéziratokat 1926. június 30-ig jeligés 
levél kíséretében hozzám küldeni.

Cinkota, 1925. október 23.
Blatniczky Pál

2—2 bizottsági elnök.

Kerestetik egy 30 éven felüli öz
vegy vagy hajadon, 4 tagú családhoz, 
aki a háztartásban jártas és önállóan 
főzni tud; tartós hely biztosítva. Cím 
és fizetési igény a kiadóba küldendő.

1 - 4

Gáspár Ferenc: „A fö ld  körü l* 
című munkája dfszkiadású hat kötet
ben, teljesen új állapotban eladó. — 
Alapár kötetenként 14 aranykorona. 
—  Cím a kiadóban. i —4

Hej, de szép a lakodalom.. .
P«itű  Kdnrtlv legvidámabb, legérdeke- 
0 8 IIC IvuiUlj 8ebb, új, hosszabb 3 fel- 
vonásos népszínműve. Ára 20.000 korona. 
Az előadásért külön szerzői dijat nem kell 
fizetni. Kapható a szerzőnél Körmenden, 
valamint a „Katica*, „Leánycsel*, „Le- 
gényfurfang“, „A b iró  leányai*, „Piros 
alma*, „Tóth Lidi*, „Ez a  kis lány megy 
a  kútra* cfmű népszínművei 20.000— 
17.500-14 000-14.000—14.000-14.000 —
10.000 koronáért; továbbá „Szent bokréta* 
című irredenta mesejátéka 10.000 koronáért.

November hó folyamán leendő belépésre 
4 tagú háztartásom részére evangélikus 
nagyobb leány, vagy magános asszony
cselédet keresek, ki az összes házi teendők 
elvégzését vállalná. Havi bére 15 aranyko
rona (jelenben 225.000 papirkorona) lenne. 
Ajánlkozásokat november hó 12-ig lelkészi 
ajánló sorokkal felszerelve kérek alanti 
címemre. ABAFFY GYULA evangélikus 
hitoktató Ózd, Borsod megye. 3 -4

Idősebb házaspár keres egy magános 
nőt, aki a házi és kerti munkálatokban 
segitkezne. Az illető családtagnak tekin
tendő. Cím: Özv. Binder Adolfné, Felcsút.

2 -3

M ár c s a k

2 hét
áll rendelkezésére!

Ne mulassza el az alkalmat!

Megtakarít
2 2 4 .0 0 0  koronát, ha most fizet elő 
utazó munkatársainknál, vagy bár
mely könyvesboltban, illetve a kiadó
nál (Genius, Budapest, VII., Ilka-u. 3 1 )

WELLS
NAGY VILÁGTÖRTÉNETÉRE

II. KIADÁS.
Már csak 2 hétig rendelheti meg

441.000 K
árért 2 havi törlesztésre ezt a nagy 

jelentőségű művet,

a z o n  t ú l
az ára készpénzért

6 6 5 .0 0 0  K.
Jeles képzettségű, evang. vallású jog

hallgató, komoly ifjú elmenne vidékre, úri 
családhoz gyermekek mellé nevelőnek. — 
Címe válaszbélyeg ellenében megtudható: 
Evang. lelkészi hivatal, Budapest, Faser. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 - 4

BANGÓ JOGI SZEH1NÁRIUH
Budapest, IX., Ráday u. 14. 

Sikeresen készít elő vidékieket is I

Vitális Károly
kelm efestő  

és vegytisztító vállalata
SZOM BATH ELY, 

Kőszegi ucca 15—17.
< 3 = 0

Elvállal: úri és női Öltönyök, 
díszítő bútorszövetek, függönyök, 
szőnyegek, csipke- és szőrme
áruk festését és tisztítását, minta 
után festést bármely divatszín
ben. Gyászesetben a ruhák 
soronkívül, 2 4  órán belül el
készíttetnek. Postai szétküldés 

naponta. 2—20

.....................
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította

K A P I  B É L A
1910-ban.

Laptulajdonoa:
a Dunántúli Lnlber-Szöveisín.
Az Orazigo» Iiutbor-Szőret- 

zóg Mratalos lapja.

Kéilratok, olSfizolésl dijak 
és reklámidők a 

HARANüSZO sxerkesztí- 
kiadóhiratalAnak 

Bxantgotthkrdra (Vaarm.) 
küldendők. 

Hlőflxetéit elfogad 
nlndan avang. lalkés* 

él tanító.
Mjgjilnnli minden vasárnap.

K i az, a k i legyőzi a világot, ha nem  az, a k i hiszi, 
hogy Jézu s az Isten F ia ?

Scerkesxtó-kladóhlvatal:
s z e n t o o t v h Ar d .

Vasvármegye.

Flókkladóhtratal: 
„Luther-T&rsas&g“ könyv- 

kereskedése liudapeat, 
VIII., Szentkir&lyl-u. 51/a.

A „BABANttSZO"
előfizetési Ara : a negyedik 
negyedévre 16.000 korona. 
Caoportoa küld. 15.000 K. 
Latber-gaSveUgf tagekaak 

10°/s-o> kedvezmény. 
Amerikába egész évre 9 
to llá r; az utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

Utas vágyóké világban...
Zsid. 1. 13.14. „Mert nincsen
itt maradandó városunk“ . . .

Sok mindent ad minéktink a 
föld . . . Kincset, gazdagságot, kü
lönféle ajándékot, örömöt. . . Csak 
egyet nem a d : maradandó várost, 
igazi otthont, ahol elmondhatnánk: 
Itt maradok I Minden csak jelenés, 
minden az ég alatt, mint a kis ne
felejts enyész . . .  És mégis, mily 
ritkán gondolunk erre a nagy igaz
ságra I Mennyire megdöbbenünk, 
mennyire elveszítjük lelkünk nyu
galmát, ha jön a búcsuzás órája s 
egy kedves vándortárs itthagy ben
nünket. Olyanok vagyunk ilyenkor, 
mintha sohasem hallottuk volna, 
hogy nincsen itt maradandó váro
sunk, mintha egészen más teremt
ményről és nem is rólunk szólana 
az írás . . . Pedig nékünk, nékünk 
nincs itt maradandó városunk! — 
És vájjon úgy élünk-e mi embe
rek, mint akiket minden pillanat
ban elszólíthat innen az Isten haza
hívó szava ? A legtöbbször nem 
azt látjuk-e, hogy az ember egé
szen ilt akarna berendezkedni, itt 
a földön; összenövünk a világgal 
és ennek hiábavalóságaival, mintha 
csak ez volna feljegyezve: Itt van 
a mi örökös lakásunk . . .

„Nincsen itt maradandó váro
sunk!“ Ez az igazság, azoknál, akik 
nem élték bele magukat az elmú
lás gondolatába, sok könnyek for
rásává le tt; azoknál pedig, akik 
nyugodt biztonságban éltek és nagy 
hirtelen ébredtek tudatára annak, 
hogy indulni kell, ijesztő borza
lommá lett a fenti szent ige. Pedig 
ez az apostoli intés nem akar sem 
a szomorkodásnak, sem a borza
lomnak igéje lenni, hanem inkább 
a vígasztalás csendes szava, mely

szól a megfáradt vándorokhoz, akik 
örülnek annak, hogy közeleg az ő 
váltságuk. A vígasztalásnak szava 
azonban csak akkor lesz ez az ige, 
ha e bibliai vers második részét is 
megfogadjuk . . .  A második részét, 
amely így szól: „hanem az eljöven- 
dőt keressük.“

„Sárgul a lomb, lehervadott 
A mező virága,
A kifáradt természet már 
Téli álmát várja.
Engemet is az időnek 
Gyors folyama ragad,
S egykor, mi most vonz, kecsegtet, 
Tőlem mind elmarad.
Tudom, hogy a halál révét 
Ki nem kerülhetem,
Oh, hogy áldva érjek oda,
Segélj jó Istenem.“

Ámen.
Németből: N. M.

A degeneráltság, mint a gyermek 
erkölcsi romlásának oka.

Irta : Javornitzky Dezső.

Az orvos csak úgy képes a beteg
séget megállapítani, ha előbb a beteget 
és hozzátartozóit a betegség eredetére 
és körülményeire nézve kikérdezte s 
ha a pácienst alaposan megvizsgálta. 
A vizsgálat tehát a kiindulási pont. 
Már most, ha a baj nem harapódzott 
még el, ha a beteg és a betegápolő 
a bajt helyesen megállapító orvos 
utasításának megfelel, akkor a fel- 
gyógyulás hamar be is következik. 
Ha ellenben a baj már nagyon sú
lyos, akkor sürgős operációv speci
ális beavatkozás által próbálja az 
orvos a beteg életét megmenteni. Ez 
azonban — sajnos — nem mindig 
sikerül.

Ez a helyzet a züllésnek indult 
gyermekekkel szemben is. Mielőtt 
tehát azoknak megmentéséhez kezde
nénk, feltétlenül meg kell győződnünk

azon okokról, melyek erkölcsi rom
lásukat előidézték. Meg kell vizsgál
nunk e szerencsétleneknek testét-lel- 
két. Ezt annál is inkább meg kell 
tennünk, mert az ok megszüntetésével 
a legtöbb esetben már meg is men
tettük az erkölcs útjáról letért gyer
meket.

A gyermekek elzüllésének és bfinö- 
zésének okai endogenesek, vagyis az 
egyén testi és szellemi állapotában 
rejlők, vagy pedig eseogenesek, me
lyek a külső kedvezőtlen körülmé
nyekben lelik magyarázatukat.

Éndogenes ok a degeneráltság, 
amelyet a sajnálatraméltó gyermek 
szomorú örőkségképeu kap elődeiktől. 
Egy rettenetes büntetés az melyről a 
szentírás ilyenténképen emlékezik 
meg: »Én vagyok a te Urad Istened, 
szigorú Isten vagyok, ki megbüntetem 
az atyák vétkét a gyermekeken har
mad és negyedízig.. .<

Degeneráltnak mondjuk azt, akinek 
családjában valami elmebetegség, ideg
baj, iszákosság, kicsapongás, bűnö
zésre, excentricitásokra való hajlam 
fordult elő. Ez az öröklött baj, ez a 
terheltség többféle módon keletkezhet: 
csak az apa, vagy csak az anya, 
vagy pedig mindkettő rendellenes, 
neuro- és psychopatiás, vagy pedig 
több generáción keresztül fordul elő 
ez az állapot és ügyelhető a bűnö
zésre való erős hajlam.

A degeneráltságnak megvannak a 
maga szervezeti és szellemi tünetei. 
A degenerált gyermek koponyáján 
és egyéb szervein különféle rendel
lenességek (sztigmák) állapíthatók 
meg. Degeneráltság mellett bizonyít 
az állandó belső nyugtalanságot ki
fejező, ide-oda pislogó, zavaros szem, 
a durva vonásokkal, felszántott s a 
gyermeket öregítő különös arc, a test 
és részeinek aránytalansága stb., a- 
mit a szellemi tünetek csak megerő
sítenek. Ilyenek az érzelmek és gon-

M i t  áldozol a Harangszóért?
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dolatok Összevisszaságából származó 
szinte érthetetlen és megmagyarázha
tatlan beszédek és cselekedetek, az 
idönkint minden különösebb ok nél
kül keletkező indulatkitörések.

Az erkölcsi elmezavarban, vala
mint a kóros elmegyengeségben szen
vedő gyermekek Ösztöneiknek, szen
vedélyeiknek vakon engednek. A 
kísértések- és csábításokkal szembeni 
ellenállóképességük igen gyenge és 
így nem igen tudnak különbséget tenni 
a helyes és helytelen, az erkölcs és 
erkölcstelen közOtt.

A gyermekek magatartása a külön
féle oldalról történő }ó hatások, he
lyes közbelépések és megfelelő ellen
őrzések folytán hosszabb-rOvidebb 
ideig kifogástalan lehet ugyan mégis 
ezen szerencsétlen gyermekek sikeres 
megmentése a legtöbb esetben orvosi 
beavatkozás, vagy pedig gyógypeda
gógiai kezelés, zárt intézeti nevelés 
által remélhető csak.

Nem lehet az ilyet elfelejteni.
A megemlékezésnek egy virágszálát 

kell nekünk luteránusoknak is leten- 
nflnk gróf Apponyi Sándor sírjára. 
Nagy tisztelettel a nemzetnek nagy 
koszorűja mellé. A lengyeli gróf sír
jára. Ez volt a neve Bonyhád vidékén 
a láthatatlan nagy árnak. Láthatatlan 
és mégis ott volt mindenütt, ahol 
megmozdult valami, aminek kultúra 
volt a neve.

»Man« volt. Ember. A legnagyobb 
megtiszteltetés, amit angol adhat, ha

A bosszú visszaüt.
Irta: Csite Károly.

Egy hétig tartó esőzés folytán csupa 
piszkos tócsákból állt Pál Oyuriné lapályos 
udvara és kertje. A kiapadhatatlannak mu
tatkozó felhők végre megszakadoztak s hir
telen kisütött a nap. A ragyogó napsugarak 
úgy bearanyozták a ragyogó viztócsákat, 
hogy mindannyia, mint fénylő tükördarab
kák, sorakoztak egymás mellett.

Pál Qyuriné a pitvar szélén állva, külső 
dióhéj tisztogatása miatt sötétbarna szint 
nyert tenyerével ernyőt csinált szeme fölé, 
úgy bámulta minden irányban az eget. 
Végre aztán megnyugvással jelentette k i :

— No, csak hogy ez a kelletlen eső is 
belefáradt a dolgába, mint a barát az álle- 
lujába.

Mezítelen lábát kinyújtotta a pitvartal
pon kivül a vízbe, hogy megtapasztalja a 
viz hőmérsékletét.

— Tyű, de hideg vagy! — rázta meg 
a lábát.

De azért még sem húzott fel cipőt, sem 
csizmát. Kapát kerítve elő, mezítláb ment 
a tócsákból erre-arra leeregetni a vizet. 
Vagyis olyankép csinálgatta a barázdákat,

adni akar. És ezt a szót jobban ke
vesen érdemelték ki, mint ő.

Erős katolikus volt, mint minden 
Apponyi. Mégis mikor azt a lelket 
nevettető lehetetlen, de végül ugyan
csak lehetőnek bizonyult küzdelmet 
látta, amit a mi felejthetetlen Mar- 
hauserünk vezérkari főnöksége mellett 
a tolna-baranya-somogyi egyházme
gye a bonyhádi gimnázium létéért 
vívott, minden komolysága mellett is 
nem tudta megállani a lengyeli gróf, 
hogy csodálkozó nagy melegséggel 
befelé ne mosolyogjon afelett az el
szánt erőfeszítés felett. És csöndben 
meg-megjelent adományaival ő is.

Csak egyszer szólt az >öreg«-nek, 
a Marhausernek, hogy mégis mi kel
lene a legsürgősebben?

Az öregnek akkor abban főtt a 
feje, hogy a gimnázium két holdas 
hófstelljéböl parkot csináljon a diák
jainak. Ha volna növendékfa, meg 
bokor 1 Tudta Apponyi Sándor, hogy 
kit kell megkérdezni. Marhauser is 
tudta, kitől kell kérni. Egymásra 
akadtak. És a lengyeli park és a 
lengyeli erdő ontotta a növendékfát, 
a növendékcserjét és így kellően el
készült a híres majálishely, a gim
náziumkert.

A főgimnázium új épületének az 
avátására nagy tisztelettel meghívták 
a lengyeli grófot is. Reménytelen 
kísérlet volt. A láthatatlan nagyűr 
nem mozdult ki egykönnyen senki 
kedvéért híres lengyeli kastélyából. 
A könyvei közül.

A nagy ünneplő közönség ügyet 
sem vetett arra az ismeretlen, cilin-

hogy a viz mind a szomszédba folyjon át.
Az udvar rendezése után a külső kertbe 

vitte a kapát, ott kezdett hasonlókép ba
rázdákat húzogatni Kisgál Ferkóék portája 
felé. Legnagyobb buzgólkodása közben 
nagy sárgöröngy csapódott le melléje egy 
nagy tócsa közepébe s a lucskos, sáros 
viz nemcsak lábaszárát és szoknyáját, ha
nem arcát is befecskendezte.

— Mi a tüzes pokol ? 1 . . .  Ki kutyál- 
kodik itt ? I — tekintgetett körül dühtől 
szikrázó szemekkel a munkájában megza
vart öreg menyecske, de hasztalan, nem 
látott senkit.

Nem valami erkölcsös szavakat dör- 
mögve fogott Pálné ismét azon munkába, 
hogy a kertben felgyülemlett esővizet mind 
átajándékozza a szomszédainak, noha azok 
is hasonló eső áldásban részesültek. Ámde 
alighogy lehajolt a kapával, ismét az előb
bihez hasonló tetőtől talpig való, nem ép
pen kellemetes locsolásban részesült.

— Szent Uramist’ I hogy nem tudtad a
.............. azt a gazembert I — tört ki judit
asszonyból a pogány szitok.

A kerítéshez ment, erre arra hajladozva 
lesett át a szomszédba.

— Iszen tudom, ki vagy . . .  látlak, te 
pozdorjára való, te I . . .

Az ilyfajta piszkos szóáradat folyt Pál-

deres öreg árra, aki szerényen sétált 
b%, az iskola udvarára. Körüljárt, 
nézegelődött ő is a többiekkel. Bicce- 
getett a fejével. Szemmel láthatólag 
tetszett neki.

Aztán beült a hátulsó széksorokba. 
Meghallgatott mindent, ami hallgatni 
való volt. Az is mind igen tetszhetett 
neki és békességben, ismeretlenül 
ment volna megint vissza lengyeli 
magányába, ha az előállt fogatjáról 
rája nem ismertek volna a lengyeli 
grófra.

És akkor is nyájasan tűrte, hogy 
körülvegyék a neki járó tisztelettel 
és nem engedték eltűnni szó nélkül. 
Büszkén kísérték vissza a tanári 
szobába a luteránusok a maguk nagy 
vendégét. Szívesen ment a szíves 
szóra, hogy: meg van szentelve az 
a hely, hova jó ember tér be.

Mert az volt. Jó ember.
A nemzet csak néhány hónappal 

a halála előtt iktatta törvénybe meg
emlékezés okából a nevét. Abból az 
alkalomból,* hogy páratlan nyomtat
vány- és könyvműkincsgyűjteményét 
a nemzetnek ajándékozta. De a tolnai 
szívekbe már régen be volt iktatva 
a neve. A völgységi járáséba, a vár
megyéébe, a luteránusokéba. Nemcsak 
a gimnázium miatt. Koronatanúm a 
mi kedves, tiszteletreméltó énekírónk, 
a nálánál csak néhány évvel idősebb 
kortársa: Sántha Károly. Csak most 
néhány hete emlegette, hogy milyen 
nyájas közvetlenséggel tért ki a hozzá 
írott levelében a lengyeli gróf a há- 
lálkodás elől, mikor a község nevében 
valamikor sok évvel ezelőtt megkö-

néból, mint a zuhatag 8 eltartott nagyon 
sokáig. De hiába „látta“ az illetőt, az a 
valaki — Kisgál Ferkóné szomszédasszo
nya — csak nem bújt elő a szalmakazal 
mellől. Ezért még vagy félóráig ellesekedelt 
ravaszul megnémulva, az aszaltkörte módra 
megfonnyadt menyecske egy fa mögé rej
tőzve, noha annyira fáztak már a lábai, 
hogy féllábra állt, folyton cserélgetve job
bot a ballal, mint a ludak.

Az alatt odabent a hajlékban egy más 
kis esemény játszódott le, melynek folyta
tása egybeolvadt aztán özvegy Pálné, Ju
dith asszony dolgával.

Az özvegynek hajadon leánya, a kis 
kékszemű Annuska észrevette édesanyja 
szomszédait boldogító nagy buzgalmát, egy 
igen kedves, de édesanyja által tiltott szen
vedélyéhez fogott, tudniillik az olvasáshoz. 
Annyira rajongott az olvasmányokért, hogy 
még a boltban vásárólt dekányi élesztőt 
takaró újságpapír szeletkéket is végig bön
gészte.

A tavalyi kalandárium állt most kinyitva 
előtte. Tizenegyedszer olvasott el belőle 
egy kis szerelmes történetet s úgy megsi
ratta most tizenegyetszer is a szerelmében 
csalódott Ágotát, hogy csakúgy ontotta ne
felejcskék szeme a ragyogó gyöngyharmatot.

— Istenem . . .  Istenem . . .  miért is nem
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Hitvallás.
A mi egyházunk a szeretet egyháza, 
Oltárunknál nem ég a gyülölség lángja, 
Fejünk a Megváltó, ki sírig szeretett,
A bűnös világért kínhalált szenvedett,
Amit 0  tanított, azt valljuk, hirdetjük,
A tőle örökölt magot hintegetjük, 
Megbocsátunk annak, aki durván megsért. 
Jóval fizetünk a világnak a rosszért, 
Imádkozzunk értük, kik bennünk kergetnek, 
Kenyérrel dobjuk meg, kik ránk követ vetnek, 
Elbukottak fölött enyhén Ítélkezünk,
Mi is gyarlók vagyunk, gyakorta vétkezünk, 
Elfedjük a hibát szeretet leplével,
Szárítjuk a könnyet szivünk melegével, 
Pártoljuk a szegényt, az özvegyet, árvát, 
Titokban teszünk jót, nem várjuk a hálát, 
Szeretünk mindenkit, mint felebarátot,
Egy a mi Jézusunk, ki minket megváltott, 
Egy a mi Istenünk, nincs több igaz Isten, 
Nincs másban boldogság, csak a szeretetbenl

A mi szentegyházunk a hitnek egyháza, 
Falait vész, vihar mindhiába rázza,
Sötét üldözések gyászos korszakában, 
Megállt rendületlen, mint szikla az árban, 
Addig áll az egyház, míg él benne a hit, 
Mely hegyeket mozgat és győzni megtanít, 
A hit a delejtünk, mely biztos célt mutat, 
Nem tévesztjük el a mennybevivő utat, 
Egyszerű, de tiszta a mi hitvallásunk, 
Bibliából ered minden tanításunk,
Hiszünk az írásban, ige forrásában,

Igéből sugárzó örök igazságban,
Hisszük, hogy az írás mennyei sugallat,
Az Úr beszédei soha el nem múlnak, 
Hisszük, üdvösségünk csak a hitből fakad. 
Nincs közöttünk egy is, kihez bűn nem tapad, 
Hiszünk a Jézusban, 0  a mi vezérünk, 
Védszárnyai alatt csendes révbe érünk, 
Hiszünk Szentiélekben, ki megtart a hitben, 
Hisszük: erős várunk minékünk az Isteni

A mi egyházunk a reménység egyháza, 
Nem téveszti meg az élet viszássaga,
Itt a búza között megtetszik a konkoly,
Az erény homlokán sokszor a bűn tombol, 
Az eszmék vetése lassan szökik szárba,
A szent ügy zászlója belehull a sárba,
A rosszak vigadnak, akik imádkoznak 
Porban és hamuban ülve siránkoznak,
De él még az Isten, akik benne bíznak, 
így tanít az egyház, meg nem csalatkoznak, 
Ez a földi élet csak röpke pillanat,
Van egy másik haza, ott ül diadalmat 
A tiszta becsület, a hit, a szeretet;
Ott a csúfolódok nem nyernek majd helyet, 
Ottan a hűséget majd korona várja,
Nem lesz ott csalódás, nem hull a könny árja, 
A sok szenvedésért, mely itt kínzott tépett: 
Cserébe ád az Úr örök dicsőséget, 
Reményünk a mennyben valósággá válik, 
Járj Jézus nyomdokán, légy hű mindhalálig I 

SZENTANTALFA t NAGY LAJOS.

szOnte a sárszentlörinci tüzkdrosul- 
taknak adott tetözékfa adományát

— Az ember nem tudta, hogy mit 
háláljon meg neki jobban: azt e, amit 
adott, azt-e, ahogyan adta?

At qui coluere, coluntur. Az Iste
neknek gondja van a kegyesekre. 
Nagy tisztelet járt ki neki már éle
tében is. Immendingen Mihály.

Protestáns naptárak.
i.

1926. évi Képes Luther-Naptár.
Semminémü áldozattól vissza nem 

riadva, ígéretéhez híven rendkívül 
gazdag tartalommal, értékes illusztrá
ciókkal ékesítve jelentette meg az 
1926. évi Képes Luther Naptárt, fá- 
radhatlan, jeles szerkesztője: Hetvényi 
Lajos, a soproni Líceum vallástanára.

Evangélikus anyaszentegyházunk- 
nak szolgálatában ez az almanach- 
szerű évkönyv jó fegyver és védő 
pajzs, melynek minden sorában ott 
lobog a honszeretet szenvedelme, ott 
izzik a próféták ihlete s ott ég az 
atyáknak szeretete, a fiáknak hősége: 
annyira kiválik ezúttal a naptárak 
tömkelegéből, hogy csak a legnagyobb 
elismerés és hála illeti meg a Naptár 
kiváló szerkesztőjét. E téren tökéle
tesebbet, jobbat alkotni valóban már 
lehetetlen. Erről meggyőződhetik 
mindenki, aki az 1926. évi Képes 
Luther Naptárt csak a kezébe veszi 
s azt figyelemmel átlapozza. Az 1926. 
évi Képes Luther-Naptár határozot
tan irodalmi értékű s csak büszkék

lesznek egymáséi, akik szivböl szeretik 
egymást 1 . . .

Valaki megkopogtatta kívül az ajtót. 
Hirtelen olyant rándult Annuska ijedtében, 
mintha valami tolvajláson érték volna.

— Tessék I . . .  Lehet 1 — mondta aka
dozva, mire egy városias öltözetű, csinos 
menyecske lépett be az ajtón, mezítláb, 
dideregve. Szép, új cipőjét a kezében hozta.

— |ónapot, kis Anna. Megismersz-e?
— Hogyne ismerném Mariska nénit. A 

haraszti öreg ángyinak a lánya . . .  Pesten 
ment férjhez . . .  De miért jön mezítláb ? 
Még meghűl. Elszokott már Mariska néni 
odafönt Pesten a mezitlábozástól.

— El ám, kis Annuskám. Tartok tőle, 
hogy még valami baj ér. Annyira fázom, 
hogy vacog a fogam a didergéstől. De hát 
sajnáltam a szép, vadonatúj cipőmet a locs- 
pocs sárba vinni. Amint leszálltam a vo
natról, mindjárt levetettem a lábamról. 
Gondoltam, közel laktok az állomáshoz. 
Addig csak kibírom mezítláb. Majd csak 
kapok tőletek egy pár kevésbbé új cipőt, 
amiben haza megyek anyámhoz Harasztiba. 
Látom, a lábad körülbelül egyforma nagy
ságú az enyémmel.

— Igen . . .  mintha egyforma volna, — 
szólt Annuska zavartan. — Üljön le hát, 
Mariska néni. Keresek valamit.

lehetünk, hogy a Naptár termelést 
illetőleg is vezetünk.

Ara 22 000 korona. Kapható min
den lelkészi és tanítói hivatalban. 
Megrendelhető: Sopron, Paprét 2 sz. 
alatt is.

II.
Protestáns Árvaházi Képes Naptár. 

Lampérth Géza szerkesztésében,

Rozoga, lyukastalpu cipőt kotorászott 
elő Annuska valamelyik sarokból s a ven
dég elé tartotta:

— Itt van egy pár, ha jó volna.
— Köszönöm, kis Annuskám, köszönöm, 

— nézte a vendég menyecske fanyar tekin
tettel a kiszolgált, rozoga cipőket. Hiszen 
ez is jó lenne, ha más éppen nincs. Igaz, 
hogy csak annyit fog érni a lábamon, mint 
látom, mintha semmi sem lenne rajta. Vagy 
tán inkább rosszabb annál is . . .

— Van egy pár jobb cipőm is, majd
nem uj. Múlt hónapban csináltatta édes
anyám . . .  Tetszik látni? Még csak kétszer 
volt a lábamon, — mutatta meg Annuska 
az ünnepi cipellőjét.

— Oh, ez nagyszerű lesz, igen jó lesz, 
aranyos kis Annuskám 1 — kapott Maris 
menyecske kapzsian a cipőkért. S nem is 
kérdezte, hogy szabad-e, vagy sem, mind
járt felhúzásúkhoz fogott.

Áradt belőle az alatt is a hálálkodó szó 
és nagy ígéretek:

— Megállj, kis Annám, megszolgálom 
ezt neked. . .  Lesz gondom, hogy meg
emlegessél. De ha tudtam volna, hogy ta
lálkozók veled, hoztam volna egy szép 
batisztruhára valót. . .  No majd máskor. . .

Már indult, búcsuzkodott a pesti me
nyecske, az ajtóból fordult vissza.

Hornyánszky Viktor kiadásában u- 
gyancsak igen szép tartalommal, ízlé
ses kiállításban megjelent az 1926. 
évi Protestáns Árvaházi Képes Nap
tár, melynek minden sora a protes
táns árvák iránti szeretettől izzó oly 
időkben, amikor az atyafíui szeretet 
sokakban meghidegült, egyik a mási
kat csak gyűlöli és a bűn pedig igen 
megsokasodott.

— Most jut eszembe, hátha megtalál 
újra eredni az eső, azért nem viszem el 
kezemben sem a drága cipőmet. Itt hagyom, 
kis Annuskám, addig nálatok. De igen kér
lek, jó helyre ted d . . .  tán a ruhás szek- 
rénytekbe . . .  Mert még a portól ,is féltem 
ám, akárcsak a szemem világát. Úgy, úgy 
lelkem, Annuskám . . .  Isten veled mégegy- 
szer, galambom . . .

így távozott el az egyik mezítlábas me
nyecske s jött aztán mindjárt a másik a 
kertből: judi néni megkékült lábakkal.

— Jaj, jaj 1 Tán el is fagytak a lábaim. 
Hamar add elő lányom az öreg csizmámat, 
mert megvesz az Isten hidege 1

Annus ugrott a kért csizmákért.
— Édes anyám is úgy tesz, mint a ha

raszti Dali Mári, aki Budapesten ment férj
hez. Ö is mezítláb jött s ép az imént ment 
el tőlünk.

— Nagyszerű 1 Hiába dicsekedtek ő is, 
meg az anyja is a hires férjhez menésével, 
osztég még egy hitvány lábbelire sem tellik 
neki, — kárörvendezett Judith asszony.

— De hisz van neki szép cipője. Még 
pedig olyan gyönyörű, amilyent nagyságos 
kisasszonyok viselnek városon. Hanem 
sajnálta azt fölhúzni, mert tönkremenne a 
nagy sárban, vizben. Azért kért tőlem, ami
ben haza mehessen Harasztiba.
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A Naptár rendkívül változatos. 
Szebbnél-szebb cikkei, elbeszélései, 
költeményei valóban lelket gyönyör- 
ködtetők. Ára 20.000 korona.

Dr. Kovácsics Sándor:
„ A n y a -  és csecsem ővédelm i ú tm u ta tó“.

Köztudomású dolog az, hogy Ma
gyarország a csecsemőhalálozás terén 
Európában vezetőhelyet foglal el. 
Ezen szomorú és nemzetünkre nézve 
tragikus körülménynek számtalan oka 
van. Egyrészt a háború az anyák 
életkörülményeit megnehezítette, nem 
tudják élethivatásukat kellőmód be
tölteni, szervezetük beteges, legyön
gült 8 így magzatjuk sem eléggé élet
képes. Másrészt a csecsemők nevelése 
és táplálása terén nálunk az anyák 
sajnos járatlanok s így előáll az a 
szomorú való, hogy Magyarországon 
az újszülöttek közül minden ötödik 
elpusztul az első életévben!

Sürgős és alapos cselekvésre van 
tehát szükség az állam és a társa
dalom részéről. Ezen nemzetmentő 
munkálatok egyik kitűnő eszköze: a 
betű ereje. Eredményes anya- és 
csecsemővédelem csak úgy lehetséges, 
ha az anyák szakszerűen kitaníttatnak. 
E munka szolgálatában áll dr. Ková
csics Sándor, az országos nevű téti 
járásorvos kis füzete, az »Anya és 
csecsemővédelmi útmutató*. — A 
szerző világosan, népies modorban 
feltárja anyáink előtt a csecsemő- 
halálozások ijesztő arányait, kitanítja 
őket az anyaság egészségének védel-

— Mi cso-cso-da?! — ugrott fel Ju
dith asszony hebegve, kitörő nagy indulat
tal. ■ — Aztán nem ütötted pofon olyan 
szemtelen kérésért.

— Nem . . .  Ds hogyan is tettem volna 
olyant, édes anyám ? 1 — szólt Annu3 meg
szeppenve.

— Hát mit tettél ?
— Én . . .  én semmit.
— És a cipő?! —
— A cipő. . .  a cipőmet. . .  az új cipő

met felhúzta.
— Mi a pokol ? ! . . .  Oda adtad neki 

az új cipődet, hogy tönkre tegye ebben a 
szörnyű sárban s hogy a magáét meg
kímélje 1 . . .

Annuska egy szót nem bírt kiejteni, 
csak állt lehorgaszíott fejjel.

Judith asszony megszürkült haját tépte 
indulatában.

— Jaj» jaj. ebbe a szörnyű gazságba, 
meg a te hülyeségedbe bele lehet őrülni! 
De utána futok és az úton húzom le a 
lábáró l. . .  Vagy, nem is tudom, mit csi
náljak ? . . .  De ilyen kutyaság, ilyen ször- 
•yü kutyaság! . . .  Hisz még az is kitellik 
attól az infánvis személytől, hogy vissza se 
hoz*a a cipőt.

— De vissza hozza, hiszen az övé meg 
itt van a szekrényben. Itt hagyta addig,

mére, a csecsemőgondozásra és ápo
lásra, a csecsemők helyes táplálására 
s mindennemű — gyakran előforduló 
— káros behatás távoltartására.

A kis füzet kiválóan alkalmas arra, 
hogy széles rétegekben elterjedve el
érje célját: a szomorú statisztikai 
adatok javulását. Hogy e füzet ter
jesztése minél gyorsabban és céljának 
megfelelő méretekben lehetővé váljon, 
Győr vármegye alispánja rendeletileg 
intézkedett, hogy a füzet minden anya 
kezéhez jusson gyermeke szülelése 
után. — Értesüléseink szerint ezen 
észszerű intézkedést csakhamar a 
többi vármegyékben is életbe fogják 
léptetni

A kitűnő munka előszavát a gye
rekgyógyászat kiváló tudora, dr. Heim 
Pál írta. A füzet az Országos Falu- 
szövetség kiadásában jelent meg.

Dr. F. I.

Tanítók gyűlése.
A Középvasi Ág. Hitv. Evang. 

Egyházmegye Tanítóegyesülete no
vember 5-én Rábabogyoszlón tartotta 
őszi közgyűlését Róth Kálmán elnök
lete alatt. A gyűlést megelőzőleg 
istentisztelet volt, amelyen Varga 
József sárvári lelkész imádkozott.

A tárgysorozat első pontját Fodor 
Lajos helybeli tanító gyakorlati taní
tása képezte, ki az I. osztályban az 
5 ös számkört ismertette, majd a III. 
osztályban lakóhelyismertetést és az 
V—VI. osztályban történelmet tanított.

Róth Kálmán elnök megnyitó be

míg vissza nem utazik Pestre.
— Mi ? 1. . .  Itt van ? ! — rikkantott az 

özvegy oly hangosat, hogy csakúgy vissz
hangzott a nagy mestergerendás szoba.

— Hát itt van ? I . . .
Úgy lerúgta erre Judith asszony ballá

báról a fél csizmát, hogy neki repült a 
túlsó falnak. Húzta, rángatta fel aztán lá
baira a pesti menyecske szép cipőit.

Annuska hüledezve nézte.
— Mit akar vele, édes anyám?!
— Semmi mást, csak egy kicsit meg

úsztatom a parádés cipőt a kertben a po
csolyában. Meg osztég ebben tisztogatom 
ki „az istállót.

— De anyám, ne tegye a z t . . .  Jaj, de 
nem szeretem 1 A bosszú nem szép dolog, 
nem vezet jóra 1 — tördelte Annus kétség- 
beesetten a kezeit.

— Mit ? 1 Nem szép ? . . .  Dehogy nem 
szép . . .  de még milyen szép, jó ez nekem 1 
Mintha csak hájjal kenegetnék a szivemet! 
— törtetett Pálné bőszen kifelé, bele a 
legnagyobb sárba, pocsolyába.

— Látod, de szép! — emelte s mutatta 
fel egyik lábát a pocsolya közepében állva 
s abban a pillanatban úgy hányát vágódott 
az özvegy menyecske, hogy a nagy zuha
nás, loccsanás hangját, csak a rémült si
koltása múita felül. . .

szédében szívélyes szavakkal köszön
tötte id. és ifj. Szigethy Sándor föld- 
birtokosokat, Rónai B. Oyula és 
Varga József lelkészeket, továbbá 
Fülöp Lajos felsőpatyi körjegyzőt, 
mint vendégeket, kiket lelkes tanügy- 
és tanítóbarátokként aposztrofált, majd 
áttért a közgyűlés az elhangzott ta
nítás elbírálására.

A f. é. nyári közgyűlés határo
zatának megfelelően foglalkozott a 
közgyűlés az iskolai mozinak, a szem
léltető oktatás e nagyszerű segédesz
közének kérdésével s úgy határozott, 
hogy az iskolák hárman-négyen szö
vetkezve, körzetenként egy-egy mozi
gépet szereznek be, mihelyt az erre 
a célra rendelt összeg együtt lesz.

Somogyi Béla az új népiskolai 
tantervet tette tárgyilagos kritika tár
gyává megkapó éleslátással megszer
kesztett értekezésében, melyért a köz
gyűlés köszönetét fejezte ki. Vörös 
Sámuel szintén az új tantervhez szólt 
hozzá, majd pedig a 18 éven aluli 
egyéneknek a dohányzástól és korcs- 
malátogafástól való eltiltását szorgal
mazta. Ez utóbbi javaslata felterjesz
tetett a vármegyei közigazgatási bi
zottsághoz.

Gőcze István ismertette az állami 
költségvetés-javaslatnak azt a pontját, 
mely szerint az állam a természetbeni 
járandóságokat egységenkint az eddigi
306.000 K helyett 408.000 K értékben 
számítja be a nem állami tanítóság 
fizetésébe, amit mint teljesen indo
kolatlan és igazságtalan eljárást a 
közgyűlés megdöbbenéssel vett tudo
másul és előadó javaslatára az egy
házi főhatóság utján keres sürgős 
orvoslást eme, az egyenlő elbánás elvét 
mélyen sértő javaslat keresztülvitele 
ellen. Végül az elnök indítványára 
határozatba ment, hogy az egyesületi 
tagok, újabb adományukkal járulnak 
hozzá néhai Kapi Gyula tanítóképzó- 
intézeti igazgató művészies síremlé
kének felállításához, majd több peda
gógiai és adminisztrációs ügy letár- 
gyalása után az impozáns gyűlés a 
Hiszekegy eléneklésével véget ért. A 
gyűlés után megalakult az egyesület 
énekkara Somogyi Béla szakavatott 
vezetésével, azután közebéd volt a 
Takács féle vendéglőben, honnan egy 
kellemesen eltöltött nap emlékével 
távoztak a gyűlésen résztvevő tanítók 
és vendégek. Gőcze István.

Evang urileány hosszú bizonyítványok
kal a házíaríás vezetésében, varrásban jár
tas, házikisasszonyi állást keres uriháznál. 
Ajánlatokat „minden tekintetben teljesen 
megbízható“ jeligére a kiadóhivatal továb
bít. 1 - 3
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Visszaemlékezés
i Somogybán végzett püspöki 

egyházlátogatásra.
Erről az egyházlátogatásról a Harangszó 

évi 27-ik és következő számaiban meg
fent tudósítások két író tollából származ
ik. Így esett meg, hogy Porrogszenikirály- 
ól csak igen rövid értesítés látott napvi- 
ígot. Úgy érzem, hogy ezt pótolni kell. 
zért a Nagytiszteletfi Szerkesztő úr szíves 
ngedelmével az alábbiakat teszem közzé.

Mikor a püspök és kísérete 1925. jún. 
-én d. u 5 órakor Surd község határába 
rkezett, már ott várta a nemzeti öltözetbe 
Itözött lovasbandérium, melynek tagjai 
rombitaszó mellett lelkesen kisérték Kapi 
!éla püspököt a parochia udvarába. Ez a 
ardárium aztán június 9-én átkísérte a 
üspököt Nemespátróba is, hol a nemes- 
látrói árvalányhajas nemzeti öltözetű ban- 
éristákka! megszaporodva egész kis sere- 
et képeztek, mi nagyban emelte a püspök- 
ek festői látványosságú bevonulását a 
egényes fekvésű Nemespátróba.

Innen június 9 én d. u 3 órakor vonult 
ovább a püspök Porrogszentpál felé, hol 
landéristák előrebocsátása mellett a fiók- 
igyház gondnoka, a hívek, sőt az egész 
alu népének élén üdvözölte a kerület fő- 
íásztorát és őszinte szívvel megköszönte 
zívességét, mely szerint itt a falu végén 
íegállott és legalább egy negyed órára 
dőt szakított magának, iiogy porrogszent- 
)áli híveivel is elbeszélgessen.

A továbbvonuló püspökhöz sokan csat
akoztak és kísérték őt Porrog községbe, 
tt a tanítólak előtt Pethes Endre körjegyző 
nondott hazafias üdvözlő beszédet. Majd 
íalogh István lelkész és Németh István 
anító köszöntötték az egyházkerület apos- 
oli buzgóságu főpásztorát.

A sokaság itt oly nagy volt, hogy az 
skolaterembe nem fértek be. Azért úgy az 
skolavizsgálat, mint a gyülekezeti közgyűlés 
íz Isten szabad ege alatt ment véghez, — 
űzonyára nagy épülésére a híveknek.

Már elhanyatlott a nap, mikor a menet 
ovább vonult Porrogszentkirály anyagyü- 
ekezetbe, hol a lelkészlak udvarán Balogh 
stván lelkész mondott üdvözlő beszédet, 
nelynek elhangzása után a templomba vo- 
íult a hívek serege és a főpásztor, bár a 
irogrammba csak'könyörgéses istentisztelet 
rolt tervbevéve, prédikációt is mondott, 
llapul vevén azt a bibliai intést: „Nem 
udjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok 
és az Isten lelke lakozik bennetek?“ (I. 
<or. 3.W.)

A kanonica vizitáció, telt templomban 
násnapon, június 10 én történik meg. Ez 
alkalommal a nagyhatású püspöki pásztor
beszéd a Jelenések könyvének azon felhí
vásán épült fel: „Kelj fel és mérd meg az 
Isten templomát és az oltárt és azokat, 
cik abban imádkoznak.“

Lelkes hangulatban vonult d. u. 4 óra
kor az egyházlátogató püspök és kísérete 
Csurgó felé, kísérve a porrogszentkirályi 
bandéristáktól és egy kis úton a hívek ki
sebb csoportjától is. A csurgói látogatásról 
részletesebb közlemény jelent meg. Azért 
itt még csak azt említem meg, hogy Por- 
rogszentkirály leányegyházában: Barcson 
is fényes fogadtatásban részesült a püspök 
és egyházépítő munkája itt is bizonyára 
áldott leszen

Azt hiszem, hogy a szilárd evangéliomi 
öntudat ezrek, meg ezrek lelkében erősö

dött az egyházlátogatás által, melyre jó 
újra meg újra visszaemlékezni és amelyek 
végzéséért ez alkalommal is hálás köszö
netét mondok a fáradságot nem ismerő, 
az akadályokkal megküzdést szinte kereső 
lánglelkü főpásztornak.

Mesterházy Sándor
esperes.

K O R K É P E K .

K a r c o l a t o k  a  h é t r ő l .

1825. év. novem ber 3 -á n  m ondotta  
Széchenyi István  a  karok  és rendek  
p o zso n y i g yű lé sén  a z t  a beszédet, a -  
m ellyel a  M a g y a r  Tudom ányos A k a 
dém iának vetette m eg  a z  a lap já t.

F elsőbüki N a g y  P á l eg y  n yelv-  
m ívelö  tá rsa sá g ró l beszélt voltaképen. 
K o lo zsvá ri M ik ló s g y ő r i követ ellen
ben m ár T u dós Társaságról, am ikor  
fe lá llo tt a H essen  H om bu rg  h u szár
ezred  f ia ta l  fő h a d n a g y a  és ezeket a  
sza va k a t m on do tta  e l:

„N ekem  itt sza va m  nincs, a z  or
s z á g  n a g y ja  nem  vagyok, de birto
kos va g yo k  és h a  fe lá ll  o ly  intézet, 
m ely a  m a g y a r  nyelvet kifejti, m ely  
e zze l seg íti honosinknak m agyarokká  
n eveltetését: jó s zá g a im  egy  esztendei 
jövedelm ét fe lá ld o zo m . É rett m eggon 
do lássa l teszem  e z t .“

A  k irá ly  1827. évi április 11-én  
h agyta  jó v á  a z  a lapítást, aug. 18-án  
p e d ig  m á r szen tesíte tte  a z  18 2 5  - 2 7 .  
évi XI. t . - c .- e l : „ a  honni nyelv k i
művelésére fe lá llítan dó  tudós tá rsa sá g 
ról, va g y is  a  m a g ya r  akadém iáról. “ 

A  M a g y a r  T u dom án yos A kadém ia  
fe lá llítá sé n a k  1 0 0 .-ik  évfordu ló já t a  
k ü lfö ld  élénk részvétele m ellett va ló 
ban ünnepi keretek k ö zö tt ünnepelték  
a z  e lm ú lt napokban. M egünnepelte  
a z  A kadém ia  Széchenyinek a z  em léke
zetét, a zé t a  férfiú ét, a k i  a  v a l l á s 
f e l e k e z e t e k  e g y e n l ő  j o g a i é r t  i s  
m i n d i g  s i k r a s z á l l t  é s  n y í l t a n  
h i r d e t : e ;  „ h i t  n é l k ü l  a z  e m b e r  
b e c s te le n

Legyen a  legn agyobb  m a g ya r  em 
lékezete m in den kor á ldo tt közö ttü n k  
s  tan ítson  m e g  bennünk a z  önzetlen  
hazaszeretetre, egyetértésre, ö sszetar
tásra, a m ik o r a z  önzés szakadéka i 
nem e g y sze r  e l akarnak vá la sztan i 
n apja in kban  bennünk egym ástól.

OLVAS SUK A BIBLIÁT!

Mi van a halál u tán?
Nov. 16. Élet. Lukács 16. ío—22 A jövő 

vasárnap, az egyházi esztendő utolsó va
sárnapja, az evang. egyházban a halottak 
vasárnapja. Ekkor emlékezünk meg elhúnyt 
szeretteinkről. Az ilyen megemlékezések 
alkalmával mindenkor fölmerül lelkűnkben

í
Erzsébet Királyné.

s z á l l ó  B u d a p e s t ,
IV., EGYETEM -UCCA 5— 7.

<3 - ; o

Elsőrendű modern polgári szálló, 
a Belváros központjában. Köz
ponti fűtés, mosdók hideg-meleg 
vízvezetékkel. Lift. Elismert jó 
konyha. Esténként cigányzene. 
Polgári árak. Evangélikus papok 
és családok megszokott talál- 
=  c u  =  kozó helye. =  1-12  =

SZABÓ IMRE, szállodás.

a kérdés: Mi van a halál után? Az írás 
határozottan állítja, hogy a halál után is 
van élet, tehát a halál u'án nincs vége 
mindennek, ahogy sokan gondolják, vagy 
legalább is szeretnék. A lélek nem csak az 
agy működése, hanem különálló, megsem- 
misíthetetlen élete is van. Angyalok vinnék-e 
el az én lelkemet is, ha most meghalnék ?

Nov. 17. Öntudat. Lukács 16.23— 24. A 
halál utáni élet nem álomnélkül való hosz- 
szú alvás A halálban való elalvásra rögtön, 
nem pedig csak évek múlva, jön az ébre
dés. A gazdag ember is teljes öntudatánál 
van: ismer, érez, gondolkozik. Mindent el
vehet tőlünk a halál, de önmagunktól nem 
bír elválasztani. Az öntudatunk az egyetlen 
kincs, amit magunkkal viszünk a túlvilágra. 
Boldogítani fog-e az engem, vagy gyötörni ?

Nov. 18. Viszontlátás. Lukács 1 6 .23—24. 
A gazdag ember megismeri Lázárt, ki vala
mikor mint szegény koldus, kapuja előtt 
ült. Még a nevére is emlékezik. Még Ábra- 
hámot is megismeri, pedig sohasem látta 
őt. Van tehát viszontlátás a halál után, még 
pedig oly mértékben, hogy nemcsak isme
rőseinket ismerjük meg, hanem Isten nagy 
embereit is, kik előttünk éltek. Mily dicső
ség és mily boldogság ezl De fogok-e én 
velők találkozni is, vagy csak a gyötrelem 
helyéről fogom nézni boldogságukat ?

Nov. 19. Érdeklődés az itthonmaradottak 
iránt. Lukács 16 .27— 28. A gazdag ember 
törődik öt testvérével, akiket hátrahagyott 
h földön 8 szeretné őket megkímélni a sa
ját rettenetes sorsától. Mennyivel inkább 
feltehető tehát, hogy az üdvözöltek is ér
deklődnek irántunk. Nem kutatom, hogy 
mennyire terjed ez az érdeklődés. Elég 
nekem, hogy tudom, hogy onnan túlról is 
tudnak engem szeretni. Inkább azon gon
dolkozom, hogy úgy kell itt a földön él
nem, ahogyan majd a halálom után fogom 
kívánni, hogy bárcsak úgy éltem volna.

Nov. 20. Megmásíthatatlan döntés. Luk. 
16.25—20 A gazdag ember lakóhelye a 
gyötrelem helye, a Lázáré pedig Ábrahám 
kebele. Ez még nem a pokol és a menny
ország — oda csak a végítélet(iután jutnak 
a lelkek — de már előjele a megmásítha
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tatlan végső döntésnek. Itt már nincs se
gítség a bűnbánó gazdagnak. A halál után 
már nem lehet megtérni. Ez teszi ezt a 
rövid földi életet értékessé, hogy ez alatt 
a pár év alatt lehet csupán biztosítani örök 
üdvösségünket. Siess, míg nappal vagyoni

Nov. 21. A döntés alapja. Lukács 16. 
29—30. A gazdag ember Isten nélkül élt. 
Megvetette Isten igéjét. Amikor Ábrahám 
a bibliához utasí'ja testvéreit, oly leki
csinyléssel szól: „nem úgy, atyám Abra- 
hám !“ Mintha mondaná: ki hisz ma már 
a bibliának? Pedig azért nem találta meg 
az örök üdvösség útját, mert megvetette a 
bibliát. Lázár pedig magyarul azt jelenti: 
Isten segíts. Ez az ember érezte a maga 
szegénységét Istennel szemben s megta
pasztalta az Ö segítségét. Ismered-e Isten 
segítségét, ki gazdag lévén szegénnyé lett 
érettünk, hogy mi az ő szegénysége alap
ján meggazdagodjunk? A döntés alapja a 
golgothai Krisztus.

Nov. 22. Többre ne kíváncsiskodj. Luk. 
1 6 .3i. Nem kérdezősködöm halottaktól. El
tekintve attól, hogy nagyon zavaros felvi
lágosításokat adnak, Isten „útd íja* is a 
spiritizmus kiváncsiskodását (Mózes 18. 
n —22.). Mindenre elég nekem az Isten ki
jelentett igéje. Ez az én életem zsinór- 
mértéke. K. M.

E O  Y R Ő L - M Á S R Ó L .

A m in den n api életből.
Elvi döntés a kegyúri jórandó- 

ság  valorizálásáról. A vanyolai 
plébánia régi gyakorlat szerint 140 
forint évi járandóságot élvezett kegy- 
urától. Ezt az összeget 1873-ban az 
illetékes egyházi hatóságok 7 öl ke
mény tűzifára változtatták át. Mint
hogy a kegyúr, valorizációs törvény 
hiányában nem volt hajlandó a va
nyolai plébánosnak az elmúlt évre 
kért 7 öl fát természetben megadni, 
hanem a kérdésnek országosan leendő 
rendezéséig csak az eddig űzetett 
összeget akarta fizetni, méltányosság
ból felemelt formában, a vitás Agy 
a közigazgatási hatóság elé került 
elbírálásra. Végső fokon azután a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
döntött a kérdésben, aki 42.066/1925. 
számú rendeletével akként határozott, 
hogy a kegyúr tartozik a vanyolai 
plébánosnak évi 7 öl tűzifát kiszol
gáltatni, illetőleg annak pénzbeli 
egyenértékét megfizetni.

H E T I  K R Ó N I K A .

A Magyar Tudományos Akadémia most 
ünnepelte fennállásának százéves évforduló
ját. Ugyanekkor hódolt a legnagyobb ma
gyarnak, Széchenyi István gr. emlékének is. 
Az ünnepség országos jellegű volt. — A 
minisztertanács a hadikölcsönök valorizá
lásának kérdését tárgyalja. — A kúria a 
Márffy-féle üggyel foglalkozik.

Az osztrák tisztviselők sztrájkja véget 
é r t Többet kaptak, mint amennyit kéftek.

Bulgáriában eddig 800 halálos Ítélet 
történt. 300-at végre is hajtottak.

Az olasz miniszterelnök ellen tervezett 
merényletet leleplezte a római rendőrség.

Franciaországban a Painlevé kabinet a 
Sarrail-affér miatt válságba került 8 Herriot 
új kormányalakítását várják.

Az angol diplomaták és katonák a 
trianoni béke revízióját sürgetik.

Perzsiában a trónváltozás következté
ben erős forradalmi hangulat uralkodik.

A japán császárné háromezer svájci 
frankot adományozott a magyar Vöröske
reszt Egyletnek.

H A R A N O S Z Ó .

Szenth. u. 23. vasárnapon.
Ev. Máté 2 2 . 1 5 —22.

A heródespártiak és a farizeusok, k ik  
egyébként egym ásnak esküdt ellenségei, m ost 
összefognak, hogy tervük sikerhez jusson, 
Jézust tőrbe csalhassák. A z Úr azonnal látja  
és felismeri álnokságukat. A z adópénz kap
csán ráirányítja fig ye lm ü ke t arra a tényre, 
hogy igenis tartoznak f iz e tn i  a császárnak, 
m ert az alattvalóivá lettek, eladták isteni 
szabadságukat. E z  alól csak az Istenhez 
való igaz m egtérés, őszinte bünbánat és 
erős hit szabadíthatja m eg őket. Térjenek 
m e g ! Adjátok meg Istennek, ami Istené I

Felügyelő iktatás. Dr. Bertha Benő 
kir. járásbirót f. hó 1-én iktatta be a lébényi 
gyülekezet felügyelői tisztségébe Németh 
Károly esperes — amint ezt röviden jelez
tük. — Az új felügyelőnek édesapja, Bertha 
Dávid, három évtizeden át működött, mint 
lébényi lelkész. A beiktatott felügyelőt a 
gyülekezet nevében Prehauser Mátyás m. 
felügyelő, a presbitérium nevében Kovács 
Sándor gondnok, az iskola részéről Nit- 
schinger János tanító, a tanulók nevében 
Everling Mariska üdvözölték.

Debrecen. Az Egyetemi Luther-Szövet- 
ség nov. 7-én díszgyülést tartott, mely al
kalommal Holik Samu ifj. elnök üdvözölte 
a vendégeket. Geduly Henrik püspök szívbe 
markoló szózatot intézett az ifjúsághoz. 
Dr. Rásó Lajos, az Országos Luther-Szö- 
vetség h. elnöke „Evangélium, — Ev. Egy
ház, — Ifjúság“ címen előadást tartott. 
Beszéllek még Dómján Elek főesperes és 
dr. Galánffy János elnök. Az ünnepély, 
mely „Erős vár a mi Istenünk“ énekkel 
vette kezdetét, a Himnusz magasztos ak
kordjaival nyert befejezést.

Másnap, nov. 8-án avatta fel a gyüle
kezet új orgonáját Geduly Henrik püspök. 
Ez alkalommal az új orgonán Morascher 
Hugó orgonaművész, a budapesti evang. 
egyház karnagya játszott. Az orgonaavatást 
ünnepi közgyűlés követte, ahol is dr. Haen- 
del Vilmos felügyelő üdvözölte a kerületi 
elnökséget és a vendégeket — Déli 1 óra
kor diszebéd volt az „Arany-bika“ kister
mében. — Délután 5 órakor pedig orgona
estély volt. Ezen közreműködtek: Mora
scher Hugó orgonaművész, aki egy Liszt
darabot játszott, br. Kaas Albert, az Or
szágos Luther-Szövetség elnöke, aki meg
nyitó beszédet mondott, a helyi vegyeskar 
ünnepi énekével, dr. Kirchknopf Gusztáv 
budapesti lelkész alkalmi beszédével és dr. 
Vietórisz József nyíregyházi felügyelő ün
nepi költeményével.

Salgótarjánban impozáns módon ün
nepelte meg a protestantizmus a reformáció
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évfordulóját. Délelőtt istentisztelet volt a j 
evangélikus templomban, amelyen Szab 
Dezső ref. lelkész és dr. Csengődy Lajos 
ev. lelkész látták el az igehirdetés szolgá 
latát. Délután pedig nagyszabású emlék 
ünnepély volt az ev. templomban mindké 
prot. egyház híveinek a számára. Az Erő 
várunk után Szlovák Pál hitoktató vezetti 
az ünnepet, utána a bányazenekar vonós 
quintettje szerepelt Vileschal Richard veze 
tésével, majd Galbács Ica szavalata utál 
Vadászy Bertalan orgonaszólója zúgott fe 
az elsötétült templomban, ezután követke 
zett az estély fénypontja. Okolicsányi Gyula 
a nógrádi egyházmegye felügyelője lépet 
az előadói asztalhoz és magas életkoré 
megcáfolva oly hatalmas és mélyenszánti 
előadást, illetve felolvasást tartott Luthe 1 
Mártonról, mint politikust, nyelvészt és 
költőt mutatván be a nagy reformátor egyé 
niségét, hogy mindvégig feszült figyelme 
váltott ki. Telmányi József hegedűszólója 
után Lipthay B. Jenő kormánytanácsos, ; 
ref. egyház felügyelője tartott értekezést 
reformációnak a magyar életre gyakorol 
hatásáról, amelyben frappáns hatással mu 
tatott rá arra, hogy a mi reformáción! 
iskolapéldáját adja annak a ténynek, hog\ 
a vallás az ősgyökere, a forrása az összes 
emberi szellemi tevékenységnek. Ezutái 
Vileschál Richárd és Kralovánszky Zoltái 
vonósduettja következett, orgonakísérettel 
majd zárszót, imát és áldást dr. Csengődj 
Lajos ev. lelkész mondott. Az ünnepély 
végén a templomból kivonuló közönsége 
az egész hegyoldalt templommá változtat! 
áhítatba ringatta a toronyból felhangzó 
toronyzene, amit a bányazenekar dupla 
fuvósqúartettje adott elő Urschutz Józsel 
karnagy vezetésével. A különösen nagy 
számban megjelent közönség, mely a temp 
lomban nem is tudott elhelyezkedni, így ; 
nagy természet templomában rótta le a ke
gyelet adóját a reformáció fordulója előtt

Szentgotthárd. A missziói egyháznál 
nagy áldozatok árán emelt gyülekezeti há
zát november 8-án avatta fel Zongor Béla 
esperes és adta át rendeltetésének. Az ün 
népi beszédet Scholtz Ödön esperes, egy 
házkerületi gyámintézeti elnök tartotta. Esti 
vallásos estély volt, ámelyen a megnyitói 
dr. Károlyi Endre egyházkerületi gyáminté
zet világi elnöke mondotta. Scholtz Ödöi 
esperes a németországi evangélikus hit
életről tartott előadást. Úgy a délelőtti 
mint az esti ünnepélyeken az áhitat eme
lésén közreműködtek: Sokoray Gizella 
Tímár János szép solo-énekeikkel, az egyház 
vegyeskar, a gyermekkar, a rábafüzesi da 
lárda karénekeikkel, ifj. Farkas Gyula sza 
valatával. Az avatási ünnepélyen résztvet 
tek: dr. László Kálmán egyházmegyei, dr 
Berta Benő, Mayer Károly gyülekezeti fel 
ügyelők, Arató István kőszegi leánynevelő 
intézeti igazgató.

Az ózdi egyházközségben a reformá
ció emlékünnepével kapcsolatban egy hétig 
minden este sorozatos előadás volt Luthei 
életéről. 1. A hálás gyermek. 2. A küzködc 
ifjú. 3. A nagy felfedezés. 4. Hogyan lets 
Luther reformátor. 5. A bajvívó hős. 6 
Napnyugta. 7. Miért szeretem én Luthei 
Mártont ?

Szeged. A szegedi Luther-Szövetség 
október 31-én délután 5 órai kezdettel a: 
ev. templomban rendezte meg reformáció; 
emlékünnepélyét. Az ünnepség műsora a 
következő volt: 1. 259. sz. Közének. 2 
Bibliát olvasott és imádkozott Tátrai Károly 
lelkész. 3. Térj magadhoz drága Sión c 
éneket előadta az Ev. Férfikar Országh jó
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séf karnagy vezetésével. 4. Fiedler Walter 
lordonkamuvész violin-csellón játszotta 
heodor Kirchner: Religioso c. müvét. 5. Dr. 
/cisz Tivadar szavalta Szilágyi Dezső: A 
agy fűtő c. versét. 6. Dr. Polner Ödön 
gyetemi tanár, egyházi m. felügyelő elő- 
dást tartott: A reformáció jelentősége el
én. 7. Schneider Gabriella énekelte Körner 
heodor: Nagy Isten, légy velünk c. mű

iét. 8. Az Ev. Férfikar énekelte az Erős 
árunkat. 9. Szózat. A templomot szinültig 
egtöltő közönség felemelő érzéssel távo- 

jott a nagysikerű ünnepélyről.
A budapesti Iparosképző Protestáns 

gylet ifjúsága Szuchovszky Gyula vallás- 
nár vezetése alatt november 11 én kultur- 
ítélyt tartott. Az előadást „Egy magyar 
agyasszony élete“ címen Mikolik Kálmán 
eák-téri polgári isk. igazgatója tartotta; 

etített képes előadást pedig Szuchovszky 
ajos dr. lelkész. Közreműködtek még az 
stélyen: Várnay Belluska, Perringer Jolán, 
"inát Ilona, Waliszka Annuska, Búza Gá- 
or, Juhász József és az egyesület dalkara.

Széchenyi em lékünnepély a vasi kö- 
ép egyházmegyében. Zongor Béla es- 
eres a vasi közép egyházmegye összes 
kóláiban nov. 28.-át jelölte ki a Széchenyi 
mlékünnepély megtartásának határidejéül, 

napon az iskolában emlékünnepély tar- 
ndó, amelyen a tanító az ifjúság előtt 
lújítja Széchenyi nemzetépítő munkássá

gnak, áldozatkész hazaszeretetének és ne- 
es jellemének példáját.

A soproni evang. tanítóképző-intézet 
nári testületé és ifjúsága november 3-án 
nnepelte a Magyar Tudományos Akadé- 
ia alapításának 100 éves évfordulóját. A 

zép ünnepélyen Rozsondai Károly tanár 
áltatta a legnagyobb magyarnak, Gróf 
zéchenyi Istvánnak és az Akadémiának 
rdemeit.

Dombóvár. A reformáció emlékünne- 
ét a kicsiny, hajlék nélkül való gyüleke- 
:et október 31-én ünnepelte meg a követ
ező programmal: 1. Ne csüggedj el ki- 
:siny sereg- 2. A gályarabok. Lampérth 
'ézától. Szavalta Pnbay Vera. 3. Óh mit 
ehet kicsiny kéz. Elemi iskolások éneke a 
elkész vezetésével. 4. Napfényre hozott 
incsek. Szabad előadás. Tartotta Hoffmann 
irnő helyi lelkész. 5. Nem hagyjuk el a 
>ibliát. Leánykari ének Bauer Henrik áll. 
anító vezetésével. 6. Nehéz időkben. Csen- 
»ey Gusztávtól. Szavalta Reidinger Erzsé- 
oet. 7. Erős vár a mi Istenünk. Közének. 
— A befolyt 200000 K offertórium felét a 
ehérvárcsurgói gyülekezet kapta. A refor- 
nációról emlékezett meg a november 1-i 
gehirdetés is, feleletet keresve e kérdésre: 
logyan lehetek a reformáció igaz gyermeke. 
Slőkészitették a reformációi emlékünnepet 
izok az előadások, melyeket a lelkész az 
októberi vasárnapok estéin tartott.

A vadosfai gyülekezet filiáiban, Mihá- 
yiban és Kisfaludon október 31-én, illetve 
lovember 1-én este 7 órai [kezdettel refor- 
nációi emlékünnepélyt tartottak, amelyeken 
Kutas Kálmán zalaegerszegi lelkész beszélt 
i reformáció áldásos hatásairól. Szavaltak 
Mihályiban: Borbély Endre tanító, Viola 
-enke, Bálint Margit és Kovács Eszter; 
Kisfaludon: Varga Anna, Balogh Krisztina, 
jömböcz Erzsébet és Nagy Ida. Offertó- 
ium : Mihályiban 250.000 K, Kisfaludon 
70000 K a zalaegerszegi lelkészlak épi- 
ésére.

Magyarbóly. A vasárnapoknak s egyéb 
innepnapoknak keresztyénekhez méltó 
negünneplése tárgyában az egyháztanács 
> főszolgabiróság utján kérelmet intézett

az illetékes körjegyzőkhöz, hogy vasár- és 
ünnepnapon semmiféle gyűlést, adószedést, 
dobolást, árverést ne rendeljenek e l ; a hí
veket az irodába ily napokon ne rendeljék 
be, nehogy ezáltal elvonják őket a temp
lomlátogatástól.

A nemescsói gyülekezet a reformáció 
emlékünnepén vallásos estet tartott, amely 
közénekkel s imádsággal kezdődött és vég
ződött. Gerencsér Zsigmond lelkész alkalmi 
előadást tartott; a gyülekezeti énekkar, 
úgyszintén a gyermekek kara Badics Á. 
tanító vezetésével több énekszámmal sze
repelt Komjáthy Gyula, Boros irma és 
Takács István pedig szavaltok. Offertórium 
eredménye: 169.650 K.

Kemenesszentmárton. A reformáció 
napján istentisztelet keretében Patthy László 
h. kántortanító „Az evangéliom világos
sága“ címen tartott ünnepi beszédet. Az 
iskolásgyermekek szép énekeikkel és sza
valataikkal emelték az ünnepi áhítatot.

Reformáció emlékünnepe Tésen. Ok
tóber 31-én emlékezetes ünnepség keretében 
tartották meg Tésen a reformáció emlék
ünnepét, mely egyúttal templomszentelési 
emlékünnep is. Közének és oltári ima után 
Horváth Sándor várpalotai lelkész mondott 
ünnepi beszédet, könnyekig meghatóan 
ecsetelve a gályarabok szenvedéseit. Ki
emelte, hogy azok a szerencsétlenek nem 
csupán egyházukért, hanem hazájukért is 
szenvedtek s hazafiságukért is üldöztettek. 
A dalárda meghatóan elénekelte a gálya
rabok énekét (Térj magadhoz, drága Sión), 
majd Nánai Endre szavalta erőteljesen a 
gályarabokról szóló verset Váradi Antaltól. 
Mórocz Juliska (Várpalota) szelíden csengő 
hangon előadott énekét örömmel hallgatta 
a közönség. Hering János veszprémi lelkész 
az evangélikus öntudatról emlékezett meg, 
közvetlen előadás alakjában. A 400 eves 
protestantizmus 200 milliónál több lélekre 
támaszkodik. A lelkek reformációjára van 
szükség. Hering beszéde közben a dalárda 
az „Erős várunk“-at énekelte. Varga Imréné 
szép szavalatát Ormosi Alfréd tanító kísérte 
halk harmónium-játékkal. A záró-beszédet 
Görög Ernő tési lelkész mondotta. Kiemelte, 
hogy a protestantizmus és hazafiság min
dig egyet jelentett.

Egyházi hangverseny Sopronban. A
gyámintézeti nőegyesület által november 
8-án rendezett templomi hangverseny a 
legszebb siker jegyében folyt le. A százakra 
menő hallgatóság közt Sopron előkelőségei 
és zeneértői közt a más vallásuak nagy 
seregét is láttuk, akik mind nagy gyönyörű
séggel hallgatták Altdörfer mester művészi 
orgonajátékát, Horváth József hegedűtanár 
mesteri szólóját, Benedekné Rácz Vima és 
Krecsdk János theologus szép énekszámait 
a templomi énekkar sikerült kórusait, me
lyek közül különösen Kirchner Elek hatal
mas zsoltára igen tetszett. A válogatott mű
sor a következő számokból állott: 1. Bach: 
Fantasie és Fuga C mól. Orgonán előadta 
Altdörfer Viktor karigazgató. 2. Kirchner 
Elek: 80-ik Zsoltár. Előadta a templomi 
énekkar. 3. Hegedűszóló: Goldmark. „Air“. 
Előadta Horváth József zeneiskolai tanár.
4. a) Mendelsohn Bartholdy: „Paulus“ 
Arioso b) Dr. Kondela Géza : Magvar Mi
atyánk. Éneklé Benedekné Rátz Vilma. 5. 
Orgonajáték. Franck Caesar: Choral. Elő
adta Altdörfer Viktor karigazgató. 6. Ivánka 
Zoltán: Három angyalszózat az „Ember 
tragédiájából“ Énekelte Krecsák János egye
temi evang. hittudományi kari hallgató, or
gonán kísérte Szlany Pál theológus. 7. Wolf 
Hugó: a) Einklang, b) Aufblick. Előadta a

templomi énekkar. Hymnus. A szépen sike
rült hangverseny 3,162.650 K tiszta jöve
delmet juttatott az orgona-alap javára.

1925. évi egyetemes gyám lntézetl 
segélyek : D u nán tú l: Szekszárd (nagy 
szeretetadomány) 26,857.343, Kaposvár 4 
millió, Dombóvár 1 millió, Nagyvázsony 2 
millió, Barcs 1 millió, Győri szeretetnáz 
2,560.825, Soproni diakonissza állomás 1 
millió, Szentgotthárd 3 millió, Zalaegerszeg 
2 millió, Nagykanizsa 2 millió, Zsibrik 1 
millió, Csögle 2 millió, Alsódörgicse, Tés, 
Fehércsurgó és Öskü 1—1 millió, Keszthely
500.000 koronát.

Bányakerület: Gyula 12 millió, Gádoros 
2 millió, Kispest 1 millió, Tápiószele 1 
millió, Kelenföld 2 millió, Mezőtúr 2 millió
500.000 koronát.

D unán innen: Vérteskethely 2 millió, 
Szécseny 1 millió, Bánk 1 millió, Tordas 
6 millió, Lucfalva 3 millió, Csabdi 500.000 
koronát.

Tiszakerület: Hernádvécse és Tokai 
egyenként 3 milliót, Sátoraljaújhely 2 millió
500.000, Abaujszántó 2 millió, Kö’cse, Diós
győr és Jákfalu egyenként 1 millió koronát.

Theol. O tthon: 8,568.000, Kőszegi Leány-  
nevelő internátus 1,360.000, G usztáv A d o lf 
egylet (németországi 10,078597 koronát.)

Gindlicsalád. Október 31-én este 7 
órakor a reformáció emlékének hódolt a 
kis gyülekezet a következő műsor kereté
ben : Közének. Ima. 1. Reformáció. Szavalta 
S'.erzer Miska polg. isk. tanuló. 2. Nagy 
Isten, lehajolsz hozzánk. T rió ; énekelték : 
Csizsák János, Geyer Károly és Meszlenyl 
József. 3. Auf dornigen Wegen. Durch 
tiefe Wasser. Szavalta März Kata. 4. Ünnepi 
beszéd. Tartotta Fuchs |ános. 5. Luther. 
Szavalta Braun János. 6. Erős vár a mi 
Istenünk. Énekelte a vegyeskar. 7. Szeretet. 
Szavalta Wagner Imre polg. iskolai tanuló. 
Ima, áldás, közének.

Itt említjük meg, hogy a reformáció 
napját a gyülekezet rendes délelőtti isten- 
tisztelettel ünnepelte meg, melynek kereté
ben magyar nyelvű úrvacsoraosztás is volt.

A meszleni és acsádl gyülekezet oki. 
31-én este 6 órakor vallásos estélyt tartott. 
Az oltári imákat Polgár I. lelkész végezte. 
„Luther Márton élete és reformátori mun
kája“ elmen Rácz S. s. lelkész tartott fel
olvasást. Szavaltak: Takács Gyula (Mesz- 
len) és Kovács Fáni (Acsád) Énekelt: Ko
vács Zsuzska (Acsád) és a meszleni gyer
mekkar.

A súri gyülekezet november 1-én mű
soros vallásos ünnepélyen áldozott a refor
máció emlékének, melynek középpontjában 
Kéri János lelkész előadása állott. Szaval
tak : Orjon Rózika, Nozsár Lajos és Czom- 
bál Kálmán. Az áhítatot nagyban emelte a 
gyönyörű karének. Az ünnepély közének
kel, imával vette kezdetét és nyert befe
jezést.

Vése. Október 31 iki reformációi em
lékünnepélye gazdag műsor jenében folyt 
le. Az ünnepi beszédet Bélák János s. lel
kész tartotta. Lelketemelók voltak a gyer
mekek szavalatai és szép énekei Binczy 
Dániel tanító vezetésében.

K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.
Németország. A német tartományi egy

házak központi birodalmi bizottsága őszi 
ülésszakát november 4-én tartotta.

A lelkész-szemináriumok vezetői Loc- 
cumban tartott ülésén az evangélikus lel
készképzés új tervezetével foglalkoztak.
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A z óporosz tartományi egyházak sydo- 
nusa határozott állást foglalt a német kor
mány konkordátum melletti politikája ellen 
avval a megokolással, hogy a bajor kon
kordátum nagy veszélyt és viszás helyzetet 
teremtett.

Girgensohn Károly lipcsei tanár elhalá
lozása folytán a valiáspsychológiai tanári 
szék megüresedett, hogy a theológia ezen 
fontos tantárgya ne maradjon műveletlenül, 
Wobbermin György göttingeni tanár kapott 
meghívást, aki ezt el is fogadta. E meg
hívásra „A systematikai theológia és a 
valiáspsychológia“ című munkájával rá
szolgált.

A német ifjúsági egyletek központi szer
vezete most tartotta Casselben évi ülését, 
amelyen határozott állást foglalt amellett, 
hogy az ifjúmunkásnak adassék meg az öt 
megillető munkaszünet, vagyis legyen napi 
munkája csak 8 órás és járjon neki éven
ként 2—3 heti vakáció, mert ez testi fejlő
désére okvetlenül szükséges.

A német kiilm issziói társulatok Bethel- 
Bielefelden jöttek ez idén össze, hogy kö
zös érdekeiket megbeszéljék. Kitűnt ezen 
a konferencián, hogy a jelenlegi misszió 
nagy nehézségekkel küzd. A herrenhutiak 
nem tudják a keletafrikai missziójukat 
fenntartani és a skótoknak adták azt át. 
Kevés továbbá a jelentkező férfi erő, de 
újabban több női erő jelentkezik, amelyek
kel igen szép eredményeket értek el.

A z orvosi misszió igen fellendült, Basel 
3 orvost küldött ki, Barmen 2 öt, Lieben- 
zell, Neukirchen és a Berlinben székelő 
keresztyén akadémikusok a kinai és a per- 
siai missziók is 1—l et. Az orvosi misszi
óra most 8 férfi és 6 női medikus készül 
elő, a tübingeni orvosi missziói intézetben 
pedig 12 medikus van.

Svájc. Genfben nemzetközi értekezletet 
tartottak, melynek tárgya volt, hogyan lehet 
a bennszülötteket az alkohol veszélye ellen 
megóvni, mert az alkohol pusztulásuk leg
nagyobb oka.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Bakó János november 4 én tar

totta esküvőjét Schrantz Mariskával Győ
rött. Az esketést Böjtös László vadosfai 
lelkész végezte.

Ú J D O N S Á G O K .
Pap-Vári Elemér ny. tábornok, a Ma

gyar Hiszekegy szerzőjének férje a napok
ban, agyvérzésben elhunyt.

A Közművelődési Tanács a legutóbb 
tartott ülésén hadat üzent a mételyező de
tektív regényeknek.

Kedden leplezték le a Jókai-emlék- 
táblát. A székesfőváros tanácsa Szent- 
györgyi István szobrászművésszel Jókai- 
emléktáblát készíttetted, amelvet kedden 
lepleztek le. Az emléktáblát a Petőfi házon 
állították föl, ahol Jókai 1842—1898 ig la
kott és ahol megérte ötvenéves írói jubi
leumát.

Munkát kér az egyetemi ifjúság.
A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatóit 
Országos Szövetségének. munkaközvetítő 
hivatala avval a kéréssel fordul a társada
lomhoz, hogy juttassa munkához a dolgozni 
akaró, nyomorgó ifjúságot. Az egyetemisták 
bárminemű munkát elvállalnak. Szíves meg

kereséseket délután fél 3 és 4 óra között 
intéz el a hivatal: Üllői-út 4., I. em. alatt, 
telefon József 29—14.

Széchenyi-breviárium. A Magyar Tu
dományos Akadémia alapításának századik 
évfordulójára a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium támogatásával, a népfőiskolái 
Széchenyi-szövetségek országos elnökségé
nek megbízásából Széchenyi István gróf 
önvallomásai, tanításai és gondolatai cím
mel Fekete József és Váradi József tanárok 
egy, nemzetünk e legnagyobb fiának egész 
gondolatvilágát felölelő breviáriumot állí
tottak össze. A kötethez Schandi Károly 
dr. írt előszót.

Hetvenszeres rablógyilkost végeztek 
ki Valjevóban. A valjevói erdőszélen ki
végezték Torkics Szimó rablóvezért, aki 
Délszerbia nyugati részein garázdálkodott 
és lelkiismeretét hetven rablógyilkosság 
terheli. Már többször súlyosan elítélték és 
összevéve négyszáznégy esztendei börtönt 
mértek reá. Torkics, a rettegett haramia, 
a siralomházban is aggressziven viselke
dett. Egész éjjel ivott, énekelt és semmi
féle bűnbánatot nem mutatott. A kivégzés
hez óriási tömeg kisérte ki a hírhedt rabló
vezért. Torkics nem engedte bekötni szemét, 
az utolsó percben odakiáltott a katonáknak, 
hogy jól célozzanak. Négy golyó fúródott 
szívébe és Délszerbia legveszedelmesebb, 
legkegyetlenebb gonosztevője, azonnal ki
szenvedett.

„Megváltás Szibériából“ címmel folyó 
évi november hó közepén könyv jelenik 
meg, amelyben Tarczali Dell’Adami Géza, 
a m. kir. kormány volt keletszibériai ki
küldöttje és Vámosi Saáry Jenő, a Magyar 
Vörös Kereszt Misszió volt titkára, ismer
tetik raboskodó véreink megmentésének 
töriénetét.

A díszesen kiállított és különösen érde
kes könyv műnyomópapíron 62, a helyszí
nen fölvett fényképet és egyéb mümeliék- 
ietet tartalmaz. — Tagozódása:

Előszó. Irta Apponyi Albert gróf.
I. rész. Politika harca emberjogok ellen.
II. rész. Rabszolgák a XX. évszázadban.
III. rész. Mentöművelet világtávoiságra 

a hontól.
IV. rész. Jóbarátokkal ellenség közepett.
V. rész. Hazahajózás Ázsia kötül.
A könyv előjegyzési ára — a magas 

előállítási költségek ellenére — postakölt
séggel együtt mindössze 84 000 korona. — 
Előjegyzéseket nov. 15-ig közvetlenül vesz 
át a Szent István Társulat könyvkiadóidva- 
tala Budapest, VIII, Szentkirályi ucca 30. 
Előjegyzési ivek a körjegyzőségeken és a 
kaszinókban kitölthetők.

Tíz vagon búzát nyerhet 20.000 K-ért. 
Az újságírók, akik egy életen át szolgálják 
a közönséget, most az Újságírók Korház 
és Szanatórium Egyesülete javára nagy
szabású tárgysor3játékot rendeznek. A sors
játék főnyereménye tiz vagon búza, aminek 
pénzértéke 375,000X00 korona. Az összes 
nyeremények értéke 1.200,000.000 korona 
és nyerhető több száz milliós értékű tárgy, 
közte egy automobil, több motorkerékpár 
és kerékpár, számos varrógép, lakásberen
dezés, bútor, arany- és ezüstórák és ék
szerek. Egy sorsjegy ára 20.000 korona. 
A sorsjáték központi irodája Budapesten, 
IV. kér., Korona-ucca 3. sz. alatt van.

Legújabb Divat egyes szám 12.000, 
V« év 36 000 K. Revü de Modes egyes 
szám 12.000, 1/ i  év 36.000 K. Record egyes 
szám 15.000, V* év 45.000 K. Havonta meg

jelenő számai tartalmazzák a legjobb ruhá 
kát, costümöket, télikabátokat. A szépirc 
dalmi részben a legjobb írók működne! 
közre. Minden úrhölgynek érdeke, ha j |  
lapot akar járatni, úgy példányonkint meff 
veszi. Kapható minden könyvkereskedésbeil 
Előfizetni lehet a kiadóhivatalban, Budapest 
IV., Semmelweis-ucca 15. szám. Mutatvány! 
számokat ingyen küldünk.

Legjobb és legkedveltebb szépirodaln| 
lap „Az Uj Idők*. Szerkeszti Herczeg Fe 
renc. Ára negyedévre: 80.000 korona.

Magyar Lányok legkedveltebb magya| 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévr
30.000 korona.

Totst«« usrkeutá  és kiadó: CZLPOTT GÉZI 
üiestgctiU rd, Tasránssgve* 

BwrkeKtótárs: NÉHETH KAROLT. 
Kéziratokat nem adunk visua.

Pályázati hirdetés.
Az ajkai evang. egyházközség igazgat:! 

taniíója betegszabadságának időtartamár| 
helyettes tanítót keres. Kötelessége: a h ,| 
osztályos elemi iskola és az ismétlő isko)| 
vezetése, a kántortanitói szolgálat eliátás.l 
a lelkész filiabeli kiszállásai alkalmával { 
predikációs istentisztelet elvégzése, az ifjil 
sági egyesület énekkarának vezetése s ált: I 
Iában a gyülekezeti belmissziói munkába! 
való segitkezés. Javadalma: a tanitói laká;[ 
ban való szállás és élelmezés, ezenkiv] 
kölcsönös megállapodásképpen létrejöv I 
pénzbeli hozzájárulás. A szabályszerűt I 
felszerelt pályázati kérvények 1925. ne | 
vember hó 17-ig nyújtandók be az ajk 
(Veszprém vm) lelkészi hivatalhoz. i-

Egy varrni is tudó 28 éves, négy po 
gárit végzett evangélikus leány gyermeki 
mellé, esetleg házi kisasszonynak ajánlki I 
zik. — Cím a kiadóban. 1— |

Kerestetik egy 30 éven felüli thj 
vegy vagy hajadon, 4 tagú családho; 
aki a háztartásban jártas és önállóa 
főzni tud; tartós hely biztosítva. Cí I 
és fizetési igény a kiadóba küldend

Idősebb házaspár keres egy magám 
nőt, aki a házi és kerti munkálatokba 
segítkezne. Az illető családtagnak teki 
tendő. Cím: Özv. Binder Adolfné, Felesi

3 - 3

Január hó végére németül tudó káplá 
keresek. Jelentkezőknek szívesen adok fe 
világosítást. — Gallé István ág. h. evan 
lelkész H a r t  a, Pest m. s

BANGÓ JOGI SZEHINÁRIUi
Budapest, IX., Ráday u. 14.

Sikeresen készít elő vidékieket ii

Mely kistermelőnél szerezhetném be é 
szükségletemet és kilónként milyen árban 
Fekete fris3 term ésű mustármagból, ese 
leg lenmagpogácsából vagy ezerjófűből. 
Steinhausz Béla gyógyszerész Putnok. 3

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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1910-ben.

Leptulajdonoe:
a űQDántfill L o ll ie r -S z ö v b ls íc
ü t  O r a z ig o a  L u t h e r - S z ö r e t -  

•ég h iT a t a l e z  l a p j a .

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamáoldk a 

HARANGSZÓ szerkesztő
id adóhivatalának 

Bsentgotthárdra (Vaavm.) 
küldendők. 

Előfizetési elfogad 
minden ev&ng. lelkész 

ás tanító.
M eaJaleslt m inden  v a sá r n a p .

Uram,
m a ra d j velünk 1

Szerkesztő-kiadóhivatal:
S2ENTOOTTHÄRD.

V isv á r m eg y e .

Flőkkladólilvatal:
„Luther-Társaság“ könyv- 

kereskedése Budapest, 
Vili., Szentkirályl-u. 61/a.

A „HASANeNE«“ 
előfizetési ára: a negyedik 
negyedévre 16.000 korona. 
Csoportos küld. 16.000 K. 
I.atker-Nzőretégl tagoknak 

10°/t-os kedvezmény. 
Amerikába egész évre 9 
dollár; az utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

. . . mennyországban 
vár örök hazám! . . .

Zsid. 1. 13 .14. „ . . .  hanem az 
el jövendőt keressük.“

Van tehát egy jövendő városunk, 
van otthonunk, mely örök, van igazi 
hazánk! Miénk a fénynek, a sze
retetnek, és az életnek az országa, 
a miénk azóta, amióta Krisztus 
megtörte a halál hatalmát, vissza
szerezte az elvesztett ártatlanságot 
és örök életet, amióta elment övéi
nek előtte arra a helyre, amelyről 
így szólt: „Az én Atyámnak házá
ban sok lakóhely van“, és ezt Ígérte: 
„Elmegyek, hogy helyet készítsek 
tinéktek“ . . .

Itt nincsen néktink maradandó 
városunk . . . hanem az eljövendőt 
keressük . . .  De ki mondhatja el 
magáról, hogy igazán keresi? És 
kicsoda keresi igazán azt az eljö
vendő várost? . . . Keresi az, aki 
ismeri az oda vezető utat, amely 
a Jézus Krisztus, hisz, az üdvözítő 
maga mondotta: „Én vagyok az út, 
az igazság, és az élet! Senki sem 
mehet az Atyához, hanem csak én 
általam“ . . . Keresi az, aki jár is 
ezen az úton, aki hittel halad ván
dorúján, aki igazi utas és idegen 
ezen a földön. „E világnak világá
ból hazafelé tartva, azon az úton 
menjetek, amelyet Ő mutatott, mert 
az visz mindig közelebb az éghez. 
Higyjetek igazán, éljetek istenesen, 
hitből fakadó igaz szeretetben!“ . . .  
Az örök hazát keresi végül az, aki 
mindvégig kitart, aki megáll a fele
baráti szeretetben és nem engedi 
magát különböző idegen tudomá
nyok által félrevezettetni, mert „jó 
dolog, hogy kegyelem által erősít- 
tessék meg a szív“ . . .

Mikor a halálos ágyon fekvő 
Melanchton Fülöptől azt kérdezték:

kívánna-e még valamit, Melanchton 
így felelt: „Semmi mást, csak a 
mennyet“ . . . Kereste az eljövendő 
várost!

„Jézus én bizodalmám,
Örök életre vezérem,
Őbenne van nyugalmam,
Mert vele azt mind elérem,
Ami itt vigasztalhat,
Holtomban boldogíthat.
Hívek, ama szép hazát 
Már e földön keressétek,
S az üdv hajnalcsillagát 
Már e testben kövessétek.
Ahol a ti kincsetek,
Ott legyen a szívetek!“

Ámen.
Németből: N. M.

A család, mint a gyermek 
erkölcsi romlásának oka.

Irta: Javornitzky Dezső.

Ha elolvassuk a gyermekmen
téssel foglalkozó szakemberek mun
káit, vagy pedig elmondatjuk a 
rossz útra tért gyermekekkel saját 
élettörténetüket, elszomorodott szív
vel győződünk meg arról, hogy a 
rettenetes gazdasági viszonyok, tár
sadalmi eltolódások, a romlott kör
nyezet szuggesztív hatása az érzéki 
ingerek által felkeltett szükségletek 
kielégítése s a kínálkozó alkalmak 
mellett a baj forrása legtöbbnyire 
a család.

A család kötelességmulasztásá
nak belső okait a bajokat, a hibákat 
felfedezzük a házi nevelés egy
oldalú vagy ferde irányú vezetésé
ben, észrevesszük az egyes családi 
tűzhelyeket átlengő s nemzetünk 
csemetéinek szívét-lelkét megméte
lyező egészségtelen és erkölcstelen 
levegőben s felismerjük abban a 
modern nevelésben, mely mindent 
nyújt a sóvárgó, gyenge növénynek, 
csak éppen a legszükségesebbet

nem: a vallás éltető napját, a hit, 
remény és szeretet üdítő harmatát.

A gyermek házi nevelése az 
anyának és az atyának közös fel
adata, mert a szívnek és az észnek 
egymást támogató munkája szük
séges a gyermek testi és lelki gya
rapodásához. Abban a családban, 
ahol az anya vagy az atya gyen
gesége vagy gyarlósága folytán 
nem felel meg szülői kötelességé
nek, vagy pedig az elválás, illetve 
az elhalálozás következtében a 
gyermek nevelése a szülők egyi
kének vállaira nehezedik, a gyer
mekeknél bizonyos fogyatékossá
gokat tapasztalhatunk, melyek igen 
sokszor erkölcsi romlásba, a züllés 
lejtőjére, a bűn fertőjébe juttatják 
is őket.

A gyermek mindent figyel és 
utánoz. Ha a gyermek a szülők 
szavára sokszor talán nem is hall
gat, de azoknak példáját feltétlenül 
követi. S így a gyermek jövőjére 
nem annyira a folytonos figyel
meztetés, a jutalmazás és büntetés, 
mint inkább a szülők példája s az 
ilyeténképeni szoktatás és oktatás 
a fontos. Ezeknek hatása alatt a 
gyermek legtöbbnyire a szülők 
egyikéhez lesz hasonlóvá nemcsak 
külsőleg: testileg, de belsőleg: lel
kileg is. Hasonlóvá válik nemcsak 
a modora, beszédje, szokása, de 
gondolkodásmódja és lelki tevé
kenysége is.

Ennek alapján azon szülők, kik
nek gyermekük züllésnek indul, 
legelőször is önmagukban keressék 
a hibát, mivel leggyakrabban tény
leg ők is okai a gyermek erkölcsi 
romlásának...

Vájjon megfelelnek-e a szülők 
gyermekeikkel szembeni kötelessé
geiknek, ha azoknak testi-lelki ápo
lását elhanyagolják, ha rendetlenek, 
ha könnyelműek ? Vallásos lesz-e

Támogassuk a Harangszót!
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a gyermek, ha a szülők nem járnak 
templomba és Istennek nem tetsző 
életet élnek? Boldog lehet-e az a 
család, hol nincs szeretet, nincs 
megértés, nincs békesség ? Az eré
nyek melegágya lehet-e az a hajlék, 
hol örökös sötétség és állandó fagy 
uralkodik, hol rosszul érzi magát 
mindenki ? . . .

A szülők kötelességmulasztásá
nak sok-sok áldozata van. E szülők
nél a jó szándék — bár hiányzik 
náluk a helyes célkitűzés, az irá
nyításhoz szükséges körültekintés 
és előrelátás — talán még meg
állapítható. Igen súlyos elbírálás 
alá tartoznak azonban már azon 
szülők, kik önző érdekből saját 
maguk biztatják, sőt kényszerítik 
gyermekeiket hazugságra, lopásra 
és egyéb bűnökre.

Az a szülő, aki rossz, lelket 
mételyező példájával — sokszor 
tudatlanul és akaratlanul is — idézi 
elő gyermekének erkölcsi romlását: 
az elitélendő, de az a szülő, aki előre 
megfontoltan, tudatosan kergeti bele 
gyermekét az erkölcstelenség mo
csarába: az már megvetendő.

Püspöki egyházláto
gatás a Dunántúlon.

November 4 —10-ig felejthetetlen 
szép ünnepe volt egy-egy napra, vagy 
legalább néhány órára a tolna-bara- 
nya-somogyi evang. egyházmegye hét 
gyülekezetének: Sárszentmiklós, Du-

Elmúlás.
Örülsz az életnek, 
Örülsz a m unkának,
A szép  kikeletnek, 
Meleg napsugárnak.

Évekre csinálod  
Fényes terveidet:
— S  ím’ eljő halálod  

S  téged eltem etnek.
M AYER PÁL.

A nap le ne menjen a ti 
haragotokon.

Irta: Pócza Irén.

Meleg augusztusi délután volt. A kalász
érlelő áldott napsugár, aranyos napsugár
kévéket lövelt a learatott mezőre. Kepékbe 
állt az istenáldás, mindenki sietett azt be-

naföldvár, Paks, Qyörköny, Bikács, 
Pálfa, Sárszentlőrinc fogadhatta, hall
hatta, ünnepelhette Kupi Béla dunán
túli püspököt a kanonikavizitáciő 
alkalmából.

Mint mikor száraz tavaszon meg
termékenyítő égi harmat permetezi be 
a fonnyadt vetéseket, úgy kelt uj 
életre a fópásztori látogatás, igehirde
tés, buzdítás nyomán az evangélikus 
öntudat, hithűség, egyházszeretet. A 
gyengék uj erőt, a betegek gyógyulást 
nyertek, az egészségesek megtanultak 
vigyázni és imádkozni, hogy megtart
hassák, amijük van, hogy senki el ne 
vehesse az ő koronájukat.

A főpásztor november 4-én a reg
geli vonattal titkárja kíséretében ér
kezett a sárbogárdi állomásra, ahol 
az egyházm. elnökség, Komisz Bol 
dizsár járási főbíró, majd a sárbo
gárdi fiókegyházközség nagy küldött
sége élén Halassy Tibor szolgabiró. 
Huszár Dezső nemzetgy képviselő, 
ref. főgondnok, Kiss Dániel ref. lel
kész, Sarbogárd elöljárósága — a 
járási és községi notabilitások élén 
— fogadta és üdvözölte a magas 
vendéget. Sárbogárd több kilométe
res főutcájáa az érdeklődők k a r 
lengetéssel és néma főhajtással, a ref. 
népiskola növendékei harsány éljen 
zéssel köszöntötték a díszes fogatok 
hosszú sorát. S á rszen tm ik ló s  határán 
Béldy Bála főjegyző az elöljáróság, 
a templom előtti diadaikapu alatt 
Haniffel Sándor lelkész a presbyté- 
rium élén, Schmidt Aranka a nő és 
leány-egylet nevében mondott meleg 
Istenhozottat.
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takarítani. .  . Bagócsy István is olt állt a 
szekér melleit s rakta fel egymás után a 
súlyos búzakévéket. Közben megpihent. . .  
Letörölte veritékes homlokát, maid izzó 
gyűlölettel át-át nézett a szomszéd Barabás 
János földjére. Haj, régi gyűiölség nyilat
kozott meg ebben a nézésben. Mikor pídig 
a megrakott szekérrel elhaladt a szomszéd 
tag mellett, valami olyasfélét mormolt ma
gában : „Még az Isten is megáldja, holott 
voltakápen hamisan gazdálkodik, mert en
nek a tagnak a fele engem illett.“

De otthon sem volt István gazdának 
maradása. Folytonosan az irigység bán
totta, hogy sógorának az osztozásnál vala
micskével több föld jutott, mint neki. Ahe
lyett, hogy örült volna munkája gyümölcsé
nek, inkább feleségét, a jámbor Róza asz- 
szonyt izgatta a tulajdon édes testvére ellen. 
Igaz, hogy azon nem fogott az ilyen beszéd, 
egyik fülébe be, a másikon ki. Pedig, de 
máskép is volt minden ezelőtt néhány év
vel, amikor a két híres legény a falu két 
legszebb, leggazdagabb leányával lakodal
mát tartotta ; Bagócsy István Kánai Rózával, 
Barabás János pedig ennek húgával, Esz
terrel. Náluknál egyhamar, két boldogabb 
párt, keresve sem talált volna az ember. 
Ott laktak egymás mellett az ősi házban, 
szép békességben, boldogságban; osztoz-
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12 órakor 3 küldöttséget fogadott 
a püspök: a sárbogárdi ref anya- 
egyház, a sárszentlörinci ref. leány- 
egykáz és a vértesaljai ref. egyházme
gye küldöttségét Kiss Dániel lelkész, 
a sárbogárdi izraelita hitközségét 
Ábrahámsohn Ármin főrabbi, a sár
bogárdi áll. főgimnáziumét Csanády 
Sándor igazgató vezetésével — Á 
papiakon elköltött ebéd után a pres- 
bytériummal bizalmas értekezlet tar 
tatott. Majd ünnepi istentiszteletre 
hívtak a harangok. A főpásztori be
széd a 42. zsolt. 2-6. alapján az Istent 
szomjuhozó lelkeket kereste, hívta, 
vigasztalta s az élei vizével meg
elégítette. A 6 órakor ugyancsak a 
templomban tartott vallásos estélyen 
a farizeus és publikánus példázatának 
nagyon mályenjáró, a figyelmet a 
hallgatóság minden részében mind
végig lekötő fejtegetését hallhattuk a 
főpásztor ajkáról. Megtanultuk belőle, 
hogy az imádság az emberi léleknek 
nem is annyira beszéde, mint beszél
g e té se  Istennel, amelyre a választ 
Isten igéjében találjuk meg, eredménye 
pedig a kegyelemből való megigazu- 
lás. Az estély egyéb pontjai voltak 
az éneken, imákon kívül Weil Endre 
keszőhidegkuti tanító nagyhatású or- 
goxiajátéka, Sorog Iius és Mészöly 
Margit szavalata és a dalárdának 
»Halid imánkat« kezdetű éneke.

D u n aföldváron  a vasúti állomáson 
Becht Ödön a járás főbirája, Hansély 
János nagybirtokos és a község elöl
járósága fogadta a püspököt. A duna- 
parti iennsikon álló szép templom 
előtti térségen az iskolásgyermekek

tak egymás örömében, bánatában. S az 
öröm csak fokozódott az ősi házban, mikor 
Jánosékhoz beköszöntött a gólya az arany- 
naju szép kis Ilonkával, mígnem azután a 
rákövetkező hónapban meghalt az öreg 
Kánai s az ősi ház békességét, boldogságát 
magával vitle a sirba.

Történetesen az öreg Kánai kél mérős 
földdel többet hagyott Eszterre, mint Ró
zára. Talán szándékosan, talán véletlenül, 
de az sem lehetetlen, hogy a kis Ilonkára 
való tekintetből. István úgy látszott szó 
nélkül nyugodott bele a dologba. S nem 
is lett volna belőle semmi baj, ha ott nincs 
a faluban a beste lélek, aki mindenkinél 
okosabb akart lenni és akire fájdalom min
denki hallgatott. . .  Móritz, a falu kocsmá- 
rosa . . .  kihez István is el-eijárogatott néha 
napján, egy-egy pohár borra, aki aztán 
tele beszélte Istvánnak a fejét is, hogy hát 
így, meg úgy . . .  az még sem igazság . . .  
őneki is annyi föld jár, mint Jánosnak, hogy 
ő is ép úgy rokona a megboldogultnak 
mint János. István eleinte csak el-el hall
gatta, később mindjobban és jobban igaznak 
is találta amit Móritz mond. Utoljára pedig 
ennek következtében úgy meggyülölte só-

Storát, hogy többé reá sem tudott nézni 
ánosra és családjára. Ki is költözködött 

feleségével az ősi házból, hiába kérlelte
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virágszórása, versikéje s a helyi lel
kész üdvözlő beszéde fejezte ki a 
duanföldvári hívek tiszteletét és sze- 
retetét. Könyörgés után a dunaföld- 
vári ref. testvérek küldöttségét Bát
hory Dániel ref. lelkész, a r. kath. 
hitközségét Kondelka Oy. ig. tanító, 
az izraelitákét dr. Partos Sámuel fő
rabbi, az összes hivatalok és társa
dalmi egyesületek közös küldöttségét 
Rátkay László volt országgy. képv , 
az evaog. nőegyletét Bauch Jánosné 
elnök, az ev. presbyteriumét Hanzély 
János felügyelő vezette a fáradhatat
lan egyházfő elé. A papiakon elköltött 
ebéd után a lelkész által végzett 
vallásoktatás felülvizsgálása követke
zett, majd a bizalmas természetű 
ügyek tárgyaltattak meg a presbyté- 
riummal. Este 6 órakor vallásos es- 
téiyre hívtak a harangok. Közének, 
kezdő- és zárőima, Kiss Józsefné 
soióáneke képezte a keretet püspök 
előadásához a hitről, a vallásnak 
örökkévaló templomáról. A hit életcél, 
életeszmény, életerő. Az előadás egy 
nílusi legendával végződött, amelynek 
alkalmazása abban csúcsosodott ki, 
hogy minden magyar hittel telt lélek 
bői eredő imádsággal járuljou Isten 
trónjának zsámolyához, s akkor alá 
fog hullni reánk az örök Jóság sze- 
mekönnye, amely felüdíti, megtermé
kenyíti a meggyötört nemzet, a sú
lyosan megpróbált haza földjét, és 
lesz új tavasz, lesz feltámadás.

Este a kaszinó 100 terítékes ban
kettet adott, amelyen Rátkay László, 
a fhtalszívű agg költő, Báthory Dá
niel, az ékesszavú ref pap, dr Berky 
Sándor főorvos, a meleg érzelmek 
róm. kath. szónoka felköszöntője kap 
csán minden oldalról nagyon meleg 
ünneplésben részesült főpásztorunk,

Róza, hiába János és Eszter. A régi békét 
nem sikerült helyre állítani többé. A harag 
gyűlöletté fajult. A két család teljesen el- 
ídegenült egymástól.

Már vagy háfoín esztendeig tartott az 
áldatlan állapot a két család között, amikor 
is egy napsütéses déíuíán, sarjugyüjtés 
idején István kiment a réire. Amint itt, az 
egykor közös rétre ért, bosszankodássál 
látta, hogy a sógor már fölgyüjtötle a ma
gáét. Erre újból iszonyú haragra lobban!... .  
Eszébe jutott a két mérős föld a kövccsesi 
dűlőben . . .  N?gy mérgében ilyen szavakra 
fakadt: „A jó Isten sohse adjon neki hozzá 
szerencsét. Ha pedig az öreg kisleányára 
való tekintettel testálta volna rá, hát annak 
sem kívánok semmi jót.“

Ezalatt a sebesfolyásu, bővizű patak virá
gos partján egész váratlanul feltűnt Ilonka 
ártatlan alakja, virágokat szedett. Alig pár 
lépésnyire pedig Eszter, az édes anya tar
tott feléje nagy sietéssel.

István bátya . . .  rázkódtatta meg most 
nagy hirtelen a levegőt egy velőtrázó gyer-

Olajág. . .
I tt tán hírnöke sem já r t a k ike le tnek . . .
Term ésünk: gond-asztag és bánat-keresztek. 
Sorra lefonnyadnak a kerti virágok, 
és m ind néptelenebb az erdei ö svén y . . . 
Bogáncs-vert tarlóink szemét hulladékán 
éhes varjú-sereg lakomáját tartja . . .

A z Isten kéz beh rásujtott a magyarra / 
Féregdúlta tö lgyként gyökerében so rvad . . .  
s csenevész ha jtásit k i  venné hű gondba ? I 
S  k it nyugtalanltna ú j magvetés vágya, 
hol csak az enyészet le helle te é r z ik ? !

Ó pedig pernyénél m m  marad egyéb i t t ;  
Babilon gonoszság-szitotta tüzére 
m íg nincs, ak i hordjon szűz csepp után  
m egváltást igérö források vizéből, [cseppet, 
É s m ig  k i  e lin d u lt: visszatorpan g y á v á n . . .

De bármennyit vet is, épít is a sá tán: 
torz müvére bizton eljön az Ítélet;
S  hazug ellentétek bűn vára megdőlvén, 
m ajd  mennyei szépség tavasza csírázik 
a kiégett, Jásult, bús ember-szívekben.

Én az Isten-ige győzedelmét zengem . . .
P O H ÁN K A M AR G IT.

akinek hibáink belátására indító, haza
szeretetre, testvéri összetartásra buz
dító válasza szűnni nem akaró lelkes 
éljenzést váltott ki az illusztris társa
ságból. — Nov. 6 án reggel 7 2 8 -kor 
Schöll Lajos főesperes úrvacsorát 
osztott. Majd istentiszteletre és püspöki 
egyházlátogatási közgyűlésre hívtak 
a harangok. A helyi lelkész szónok
lata után karéneken épültünk. Majd 
a főpásztor szólt Ján. Jel. XXI. 2, 3, 
22, 23, 27. versek alapján a templom
nélküli, a templomos és az Istenes 
városról, mint a fejlődésnek e 3 stá
ciójáról az áhftatos hívek seregéhez.

Szemetelő esőben vettünk búcsút a 
szép kis Duna menti várostól. Mintha 
a magukra maradt gyermekek sirat
ták volna távozó édesatyjukat 1 . . .

(Folyt, köv)

meksikoltás, de az áldott anyai kéz már is 
utána kapott a már-már viz alá merülő 
gyermekének s szerencsésen kihúzta azt a 
partra. István bátya meg úgy tett, mint az 
az ember, aki mit sem háti, mit sem lát.

Végül azonban mégis csak felnézett a 
hang irányában, amikor is komor, haragos 
tekintete az édes anya karjaiba zárt áléit 
leányka tekintetével találkozott. Hideg bor
zongás futott rajta végig, egy erős nyilalas 
kőkemény szívén, majd megszólalt benne 
az ébredő lelkiismeret: István, aki gyűlöli 
az ő atyafiát, mind embergyilkos a z ; oda
lépett az ámuló sógorasszonyhoz s így 
szólt: Eszter, add ide, én majd hazavi
szem I . . .

A nap lemenőben volt. . .  Amint István 
karjai közé zárva útközben a búcsúzó nap
sugárnál rá-rá nézett a leányka még mindig 
halovány arcára, mind hangosabban szólalt 
meg leikében Isten csodálatos üzenetekép
pen az Írás szava: a nap le ne menjen a 
ti haragotokon, mert az ember haragja Is
ten igazságát nem munkálja.

Hitem horgonya.
Irta: Sass János.

Bizodalmám utolsó árboca is 
összeroppant. Amikor a durva gö
röngyök dübörögve hullottak a 
feledhetlen hű barát koporsójára, 
minden zuhanás egy egy pöröly- 
ütés volt éltem oszlopára. Azt kel
lett gondolnom, hinnem, hogy én 
magam is, az én testem is össze
omlik és élettelenül gurul a felosz
lás tátongó örvényébe. Egyedül 
állok ebben, a sivár világban, mint 
az őszi zivatarok által letarolt kóró 
a hómezőben reménytelenül, vigasz
talanul.

Amikor szeretett gyermekeink a 
nagy világfelfordulásban áldozatul 
estek a haza szeretet oltárán; hű
ségesen szerető hitves osztozott 
fájdalmamban jézusi türelemmel, 
keresztyéni buzgósággal. Szívettépő 
szenvedés sötét felhője borult csa
ládi egünkre; de egymást védve 
a felzaklatott érzelmek hullámcsa
pásaitól, egymást féltve veszedel
mes szirtektől, fenyegető örvények
től egymást vigasztalva, támogatva, 
a vallás vezérfényét követve sok 
küzdelem után kivergődtünk a ke
gyetlen háborúságból a bölcs Gond
viselés intézkedésében megnyugvás 
békés kikötőjébe. „Az Úr adta, az 
Úr elvette, legyen áldott szent 
neve.“

Jött azután üvöltve, vijjogva az 
országos csapás, mely több kárt 
okozott a hazában: mint árviz, 
tüziveszedelem, jégverés együtt
véve ; mert nemcsak elrabolta fék
telen mohósággal vagyonúnkat és 
véráldozatok eltorzított tetemeivel 
szította a közrémületet, hanem a- 
mellett konkolyt hintett tiszta bú
zánk közé, megmételyezte erköl
cseinket és kitépte keblünkből az 
emberszeretet és az igazság iránti 
bizodaloin gyökereit. Rettenetesen 
elhallgatott minden. Bevonultunk 
csendes magányunkba, mint a csiga, 
ha szarva szilárd tárgyba ütközik. 
Síri csendben éltük aggodalomteljes 
napjainkat; csak gyötrődő szívünk 
dobbanása jelezte, hogy a pislogó 
élet szikrája nem aludt el. De mi
kor ez a szikra szerelmünk tiszta 
fuvallatán éledve átmelegítette fé
lelemtől megdermedt lelkünket, 
megnyíltak akkor szemeink és 
könnyeinken át is megláttuk a ma- 
gasságos Isten végtelen atyai szere- 
tetét, hozzáférhetlen igazságosságát 
és mindenható hatalmát. Kizöldült



372

szemünk előtt a remény csemetéje, 
felbuzdult keblünkben a bizodalom 
a költő vigasztaló szavait adva aj
kainkra : „Ki hitét megőrzi, őrzi őt 
a h iti“

Egy lélek voltunk két testben 
annak az élő tudatnak, meggyőző
désnek kohójában összeforrva, mi
szerint mindegyikünkre nézve nél- 
külözhetlen életföltétel a másik. A 
bölcs gondviselés azonban máskép 
határozott, ő tudja miért. A törzs 
egyik ágát a kíméletlen halál le
hasította. Akkor sem tudtam, most 
sem tudom szavakkal könnyíteni 
a fájdalomnak azt az iszonyú sú
lyát, amely egész lényemet agyon- 
nyomással fenyegette. Azt hittem, 
hogy ezt a csapást túlélnem lehe
tetlen. Ez után a veszteség után 
számomra nincs már élet, hiszen 
lelkem jobbik fele elszállt a bol
dogok honába, nekem a föld nem 
terem többé életet gerjesztő öröm
virágot.

A reménytelenség kínjai alatt 
vonagló testet azonban hűséges 
barát önfeláldozó szeretete karolta 
föl. Azok a meleg szívből fakadt 
vigasztaló szavak, amelyek dúsan 
ömlöttek ajkairól, enyhítő balzsam
ként hullottak az égő sebre s le
csillapították a gyötrelmek vad hul
lámait. Megenyhültem. És a békes
ség csendje fölébresztette lelkemben 
emberi hivatásom érzetét, a köte
lességtudást, a munkásság mezejére 
hívogató életösztönt. Megzsendült 
keblemben a fogékonyság a nagy
természet szépségei s az ember 
társadalmi életének nemes örömei 
iránt. Békés, hitteljes megnyugvás
sal emlékeztem meg Jézus Urunk 
szavairól: „Boldogok akik sírnak, 
mert ők megvigasztaltatnak.“

(Folyt, köv.)

Harangavatás Csögién,
Nagy örömben volt része szept. 13-án 

a csöglei fiókgyülekezetnek; — első ha
rangját avatta fel Kakas J. dabronyi lelkész 
Mesterházy L. pápai lelkész közreműkö
désével.

A 17. században 7—800 evangélikus 
élt Csögién. Számuk leapadt 160 ra. Távol 
esvén az anyagyiilekezettől, nem gondolt 
senki híveinkkel. . .

A jelenlegi lelkész 16 évi fáradságának 
első hirdetője a már felavatott harang, 
amely nemcsak a csöglei ev. testvéreinket 
hívogatja lelki áldozatra, — hangja áthallat- 
szik a 3 km.-re fekvő Egerajára, ahol 60, 
Adorjánházára, ahol 150 és Piritre, ahol 
120 ev. testvérünk él, hogy őket is figyel
meztesse az Írás szavaira: „Tartsd meg, 
ami nálad vagyon 1 .. .*

Hogy lehet alkotni ma is, csak akarat
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legyen — bizonyság rá Csögle, ahol a harang 
után, szinte semmire, csak a jó Istenre 
támaszkodva, hozzáfogtak egyelőre még 
csak egy ideiglenes imaház építéséhez.

Advent I. vasárnapjára be lesz rendezve 
az imaház, amelynek készü'őfélben lévő 
padjai, a szószék, oltár alkalmazhatók lesz
nek a rendes imaházban is.

A gyülekezet illetékes lelkésze fáradsá
got nem sajnálva, zörget mindenhol, ahon
nan megértésre és támogatásra számíthat. 
— Terve ugyanis az, hogy Csögle szék
hellyel rendes missziói gyülekezetét szervez, 
amikor is a már meglévő ideiglenes ima
házból konfirmandus otthon lesz, ahol 60 
ev. gyermek nyer évenként oktatást ev. 
hitünkben, nyáron pedig egy diakonissza 
felügyelete mellett, a 2000 lelket számlá'ó 
Csögle apróságai részesülnek testi és lelki 
ápolásban.

A betegápolásra, különösen az újszülöt
tek megmentésére — akik legtöbbször a 
hozzánemértésnek köszönhetik halálukat — 
és a női kézimunkák elsajátítására pedig 
Dabrony székhellyel van tervbevéve egy 
diakonissza alkalmazása.

Sokat vár Dabrony és Csögle egyházi 
felsőbbségünk megértő támogatásától, ame
rikai és németországi testvéreinktől, ahova 
az 1926. évben, a diakonissza intézmény 
tanulmányozása céljából a gyülekezet lel
késze el fog látogatni. — de legtöbbet 
várnak dabronyi és csöglei testvéreink 
lelkészükkel együtt attól, aki a benne bízó
kat még soha el nem hagyta!

Kakas József.

K O R K É P E K .

K a r c o l a t o k  a  h é t r ő l .

A  n em zetgyű lés e g y ik  legutóbbi 
ülésén a  k ö ltségve tési v ita  a lka lm á
ból fe ls zó la lt L á n g  J á n o s  képviselő  
is, a k i beszédében a  p r o g r e s s z í v  
a d ó z t a t á s  m elle tt f o g la l t  állást, m a jd  
öröm ének a do tt k ife je zé s t a  ku ltu sz-  
m in iszter abbéli k ije len tése  fe le tt, hogy  
„ h a  a  g a z d a g o k  nem  á ldozn ak  a  
tudom ányért, ú g y  a  törvén y  eszközei
vel fo g já k  őket a rra  kén yszeríten i.“ 
A  stá tusrendezéssel kapcso la tban  ki
tért a  t a n í t ó k a t  é r t sérelemre, nem
különben revízió  a lá  k ívá n ja  venni a 
m a g ya r  á l l a m v a s u t l  n y u g d í j a 
s o k  ü g y é t .

A  három  év tized  ó ta  fen n á lló  p o l 
g á r i  h á z a s s á g  in tézm én ye  —  ú gy
m on d  L án g  — nem  v á lt be, sem  
an yag i, sem  erkölcsi e lőn y a z  or
szá g ra  nem h á ra m ló it belőle. A z  an ya
kön yvi h ivatalok fe n n ta r tá sa  sok  m il- 
liárdba  kerül évente. A zé r t leghelye
sebb volna a  p o lg á r i  h á za ssá g  in téz
m ényét eltörölni. M e g  k e ll adózta tn i 
a  g y e r m e k t e l e n  h á z a s p á r o k a t .  
A  m o zi és a  pon yva iro d a lo m  erkölcs
telen term ékeit p reven tív  in tézkedéssel 
kell kiküszöbölni. A  m o z i  m e g -  
r e n d s z a b á l y o z á s a  terén nem m i 
va gyu n k  a z  ú ttörők, h iszen  A ngliá
ban erkölcstelen f ilm e k e t nem  is s za -

1925. november 22

b a d  előadni. N em  s z a b a d  h á za ssá g 
törési, a lkoholélvezettel kapcso la tos  
je len e tek e t stb . já tsza n i. Végül h a tá 
r o z a ti  ja v a s la to t te r je sz t e lő  a p o lg á r i  
h á za ssá g  in tézm ényének h atá lyon  k í
v ü l va ló  helyezésére.

A m in t láthatni, so k  időszerű  kér
d é s t  és gon dola to t ve te tt f e l  L á n g  
J á n o s  képviselő  beszédében, am elyek  
k ö z ü l nem  egy m egérett b izon y  a z  
operációra.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Istenszolgálat!
Nov. 23. Szolgálat legyen ! 100. Zsolt. a. 

Istennel kapcsolatban legtöbbször imá- 
dásról és tiszteletről szoktunk csak beszélni. 
Ám tudnom kell, hogy ennek az imádásnak 
és tiszteletnek szolgálattá kell válnia. Érté
kessé csak akkor lesz. A szolgálat önmeg
tagadást foglal magában. Lemondást sok 
mindenről, ami egyébként kedves volna 
nekem. Szolgálat-e istentiszteletem és Isten- 
imádásom? Nem csupán dísz-e, emelke
dett hangulat, ünnepi ruha?

Nov. 24. A gyermekkorban. Luk. 2 . «)• 
Ennek a szolgálatnak is van kezdete Veled 
is elkezdették. Gondos szülők. Áldott édes
anya. Gondod legyen, hogy te is elkezd 
tieiddel. Korán, míg fogékony a lélek. Itt 
is áll a régi igazság: amit Jancsi meg nem 
tanult, azt János meg nem tanulja. Vigyázz, 
hogy szemrehányás ne érhessen amiatt, 
hogy hazugságod miatt nem tudott valaki 
elindulni egy utón. melynek jellemzői: 
növekedés, lélekben való erősödés, böl
csességgel való teljesedés.

Nov. 25. A z ifjúságban. Pred. 12.3, u, íe. 
Ebben a szolgálatban gyakorolnom kell 
magamat, különben ellankadok s nem ta
lálok benne örömöt. Milyen volt ifjúságod ? 
Az örömök közölt, mikkel a világ kínált, 
szolgáltál-e Istennek? Nincs-e most okod 
könnyhullatással panaszkodni: „Ifjúságom 
bűneiről meg ne emlékezzél 1“ Á kései 
szemrehányástól kíméld meg legalább tiei
det. A legnehezebb időben tartsd meg 
őket a legszentebb szolgálatban

Nov. 26 A meglett korban. Pred. 9 . is. 
A meglett korban nagy kísértése az erő 
és az egészség. Magunkban bízni csupán, 
önerőnkre támaszkodni Te tudsz e erőid 
teljében is alázatos maradni? Megmaradni 
az ő szolgálatában, amikor sokan nagy 
magabizakodással elfordulnak tőle? Na 
feledd, hogy itt is áll az ének igazsága: 
„Erőnk magában mit sem ér, Bizony hamar 
elveszünk.“ Öt keresd, kinek kegyelme 
forrása erődnek, javaidnak!

Nov. 27. A z öregség idején. Titus 2. a. 
„A vének koszorúja a sok tapasztalás és 
dicsőségük az Istenfélelem“ — mondja a 
kegyes bölcs. Elmondhatni e ezt rólad? 
70 felé — hazafelé. Hogy mégy haza? A 
hűségesnek találtatott szolga ny ugodt lelki
ismeretével, vagy p. dig a hütelen sáfár 
remegésével és aggodalmaskodásával ? Vi
gyázz, az este közéig. Pótold a mulasztot
tat, találj békességet a Krisztusban s úgy 
menj nyugodtan. . .  haza 1

Nov. 28. A szenvedésben. Jakab 5 . ísa. 
Az Istenszolgálatnak 2 nagy akadálya van. 
Nevezzem akár testi bajnak, akár életgond
nak, vagy lelki győzelemnek. Mint vihar 
söpri végig a lelkem, kiszakítva onnan a



1925. november 22. HARANGSZÓ

szolgálat készségét. Te erős vagy-e szenve
déseid között? Tudsz-e szolgálni Istennek, 
— de önmagadnak is — az imádsággal ?

Nov. 29. Az örömben. Jakab 5 . no. Ép 
oly kisértése a szolgálatnak az öröm. Az 
meg a feledés mákonyával itatja a lelket, 
hogy ne emlékezzék arról, kitől száll alá 
minden jó adomány és tökéletes ajándék. 
Te ne légy feledékeny I Meg ne szégyenít- 
sen az illatával hálálkodó virág s az éne
kével dicséretet zengő madár! Szolgálj az 
Úrnak minden életkorban s minden élet
helyzetben 1 Mágócs Károly.

EGYRÖL-MÁSRÓL.
A m in d e n n a p i  é le tb ő l.

V iz e s  lá b b e l ik  s z á r ít á s a .  Amint 
levetjük a ned ves lábbelit, töltsük  
tele száraz zabbal. A zab ugyanis 
m agába veszi rövid  idő alatt a ned
vességet, m egdagad  és  így m egaka
dályozza a bőr összezsugorodását, 
m egkem ényedését Reggel aztán ki
öntjük a zabot egy  kis zacskóba, a- 
rnelyet a kályha közelébe akasztunk, 
hogy egy m ás alkalom m al újra fel
használhassuk. M inél szárazabb a zab, 
annál nagyobb és  jobb hatású.

Fagyott zöldséget és gyüm öl
csöt ism ét é lvezh etővé  tehetünk, ha 
hideg vizbe tesszük , am elyet hóval 
és sóval kevertünk. A vizet négy óra  
m úlva leöntjük é s  a zöldséget, gyü
m ölcsöt sz e llő s  helyen  megszáritjuk. 
A gyüm ölcsöt legjobb kendővel m eg
szárítani és  olyan  helyre tenni, ahol 
a fagyás ellen  b iztosítva van.

Sósborszeszkészítés. Törköly
pálinkából, vagy borszeszből só sp á 
linkát, vagy is sósb orszeszt házilag  
nagyon egyszerű en  lehet készíteni. 
Annyi sót oidunk fel a pálinkában, 
vagy a borszeszben , am ennyi csak  
oldódik. M inél erősebb a szesz , an
nál kevesebb s ó  oldódik benne. Az 
egyik igen elterjedt kereskedéskeli 
sósb orszesz ö sszetéte le  deciliterenként 
0.5 só  és 78 stílyszázalék  abszolút 
alkohol. H a kü lön leges illatot óhaj
tunk adni sósborszeszünknek, akkor 
néhány csepp illóolajat teszünk bele, 
m entolt, vagy  bárm i mást.

HETI KRÓNIKA.
A m agyar nemzetgyűlés a költségve

tést tárgyalja A pénzügyminiszter benyúj
totta a valorizálásról szóló törvényjavaslatát. 
— Bethlen miniszterelnök december első 
napjaiban Genfbe utazik. — Beniczky Ödön 
büntetését a kúria 20 hónapban szabta meg.

Szerbia bocsánatot kért Olaszországtól 
a zágrábi zászló elégetése miatt. — Hor
vátország királyává a tavasszal koronázzák 
a szerb királyt.

Bulgáriában meggyilkolták Szófia pol
gármesterét.

A lengyel kormány lemondott.
Ném etország aláveti magát a katonai 

ellenőrző bizottság feltételeinek.
Hollandiában a kamara 52 szavazattal 

elfogadta a vatikáni követség megszünteté
sére vonatkozó javaslatot.

A francia miniszterelnök egyelőre meg
szilárdította állását, megszerezte pénzügyi 
javaslatának megszavazásához a szükséges 
többséget.

Olaszország háborús adósságait Ame
rika elengedte.

Az angol miniszter Chamberlain Stach- 
nier londoni német nagykövetségnek Német
ország iránti szeretettől cseppegő beszéd
ben nyújtotta át az angolok tradicionális 
szeretet serlegét.

A sziriai harcok döntő fordulat előtt 
állanak. — A franciák újból lőtték Da- 
maszkust

A japán  kormány a Kínában szűnni 
nem akaró zavargások miatt készenlétbe 
helyezte hadi flottáját.

A kínai köztársaság elnöke lemondott.
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Szenth. u. 24. vasárnapon.

Ev. Máté 9 . 18—26.
A szenvedéssel, nyomorúsággal teli élet

nek két megrázó képét tükrözted vissza mai 
evangéliumunk, benne mindenek}'elett a hit 
diadalát, Jézus megsegítő erejét. „A te hi
ted téged m egtartott.* Vajha felénk is 
ez ítélet hangzanék el amikor a szenvedés 
és a nyomorúság habjai már-már össze
csapnak fejünk felett.

A közeledő karácsonyi ünnepek 
alkalmából a mélyentisztelt lelkészi 
és tanítói kar nagybecsű figyelmét 
felhívjuk a „Harangszó-Könyvtár“ 3. 
számú füzetére „KARÁCSONYEST“ 
színjáték I felvonásban. írták: 0r. 
Schlitt Gyula és Szombath Ernő. Ára 
4500 korona. Kapható: a szerzőknél 
Lajoskomárom (Veszprém megye) és 
Wellisch Béla könyvkereskedésében 
Szentgotthárd (Vas m.

Raffay püspök üdvözlő beszéde. A 
Társadalmi Egyesületek szövetsége kor
mányzó elnökét, Albrecht királyi herceget 
november 17-én iktatták be méltóságába, 
amely alkalommal az ünnepi beszédet dr. 
Raffay Sándor püspök mondotta.

A dorpati egyetem professzort keres 
a miskolci evang. jogakadémián. Nagy 
megtiszteltetés érte a napokban a miskolci 
ev. jogakadémia egyik professzorát és ez
által az egész akadémiát. Ugyanis a dor- 
páti egyetem illetékes tényezői megkeresték 
Szteh'o Zoltán dr. egyetemi magántanárt, 
jogakadémiai ny. r. tanárt és kérdést intéz
tek hozzá aziránt, nem volna-e hajlandó a 
folyó tanév második felében, illetve a jövő 
tanévben a dorpáli egyetemen a római jo
got előadni ? A tudós professzor még nem 
határozott, hogy' az ősi almamátert elhagyva, 
eleget tegyen-e a kitüntető felszólításnak.

Áthelyezések. Kapi Béla püspök a 
segédlelkészek közül Menyhár István zala
egerszegi s lelkészt és Takó Istvánt egy- 
házkerületi segédlelkészül Szombathelyre, 
Sztrokay Dániel uraiujfalui s. lelkészt Zala
egerszegre, Bélák Sándort pedig Uraiúj- 
faluba helyezte át.
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E r z s é b e t  K i r á l y n é
s z á l l ó  B u d a p e s t ,
IV., EGYETEM-UCCA 5—7.

< 3 r>

Elsőrendű modern polgári szálló, 
a Belváros központjában. Köz
ponti fűtés, mosdók hideg-meleg 
vízvezetékkel. Lift. Elismert jó 
konyha. Esténként cigányzene. 
Polgári árak. Evangélikus papok 
és családok megszokott talál- 
= □  = kozó helye. = 2 -12  =

SZABÓ IMRE, szállodás.

Zászlóavatási ünnepély. A bonyhádi
evangélikus gimnázium „Rákóczi* cserkész- 
csapata november 14-én tartotta zászlóava
tási ünnepélyét. Az ünnepély Himnusszal 
kezdődött. Az avató beszédet Schöll Lajos 
főesperes tartotta. A zászlóanyai tisztet 
dr. Pesthy Pálné, az igazságügyminiszter 
neje töltötte be. Á felavatott és az egyesület 
által megkoszorúzott zászlót vitéz Zerinváry 
János parancsnok vette át. A csapat nevé
ben Greifenstein Zoltán tett fogadalmat. 
Az ünnepély Fáik Henrik igazgató záró
beszédével, a Szózat és Hiszekegy elének- 
lésével végződött. — Este az Erdős szálló 
nagytermében műsoros családi összejövetelt 
tartottak, amelyen többek között közre
működtek: dr. Schmidt Géza, Zerinváry 
János, Greifenstein Zoltán, Debreczény 
Zsigmond, Szepessi István, März Károly, 
Gyalog Dezső, Damiány Zoltán, Filep 
László és Graf Sándor.

A Veres Pálné intézet 12-én Széchenyi 
emlékének áldozott, dr. Szigethy Lajos 
tanár gazdag tartalmú, szívhez szóló be
szédét a növendékek éneke, szavalata, Eli- 
scher Marcel zongorajátéka egészítette ki. 
Külön dicséretet érdemel Forgon Elzi, ki 
Arany költeményét tökéletes művészettel 
szavalta.

A győri egyházmegye lelkészegylete 
f. hó 12-én tartotta negyedik értekezletét 
Győrben. A szórványbeli hívek lelki gondo
zásának céljából elhatározta, hogy az Egy
házmegyei Belmissziói Szövetség költségén 
az 1926. év első negyedére száznegyven 
példányban előfizet a Harangszóra; a Lut- 
her-Naptárt pedig az egyházmegyei szór
ványban lakó híveknek ugyanannyi példány
ban ötezer koronáért árusítja s a külön
bözeiét a szövetség fizeti

A Cinkotán elhelyezett pozsonyi áll. 
tanitónöképzőintézet protestáns növendékei
1925. november hó 21-én az intézet dísz
termében vallásos estélyt tartottak a kő
vetkező műsorral: 1. Ének: lm nagy Isten. 
Énekelték a növendékek. 2. Imádkozott dr. 
Szabó Aladár ref. leik. 3. Megnyitó: Blat- 
niczky Pál ev. főesp. 4. „Ha Damjaníchné 
élne“, Győry Lóránd nyug. miniszter. 5
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„Erős vár a mi Istenünk.“ Énekelték a 
növendékek. 6. „Lesz még dicsőbb jövőnk*. 
Jelenet. Előadták: Varga Mária, Domonits 
Anna V., Glaviczkv Erzsébet IV., Blasko- 
vics Mária, Tóth Böske II. éves növendé
kek, Székely S., Angyal M. 7. Eőri Ferenc: 
Reformáció emlékére. Szavalta Morvay Sa
rolta IV. éves növendék. 8 „Nagy Isten 
Téged imád“. Énekelték a növendékek. 9. 
Gyakorló iskolai gyermekek szavalatai. 
10. Himnusz.

A nagyacsádi cv. leánygyülekezet a 
háború folyamán elrekvirált harangja he
lyébe új harangot szerezvén, azt vasárnap 
adta magasztos rendeltetésének. A harang- 
szentelési ünnepély a reformátusok testvéri 
előzékenységgel felajánlott templomában 
folyt le. Istentisztelet után közgyűlés volt, 
amelyen a reformátusok testvéri örömének 
a presbitérium élén Nagy András lelkész 
adott kifejezést, amire Mesíerházy László 
pápai anyagyülekezeti ev. lelkész és Kiss 
István pápai gyülekezeti felügyelő válaszol
tak bensőséges szavakkal.

A ketnenesmagasi-i ev. ifjúsági egye
sü le t november 1-én tartott reformációi 
emlékünnepen Szabó István lelkész, a nagy 
reformátor hitvesének, Bóra Katalinnak, 
ólet és jellemrajzát ismertette. Szavaltak: 
Löké Karoün, Nagy Lidia, Gulyás József 
és Guóth Gábor. A műsort emelkedett ének
számok (egy quartctt és két négyszólamú) 
egészítették ki, amiket az egyesületi ének
kar tagjai adtak elő Kastner tanító veze
tése mellett.

Jókai emlékünnep Salgótarjánban. 
Salgótarján közönsége szép ünnepség kere
tében áldozott Jókai Mór százados emléke 
előtt nov. 7-én az Evang Nőegylet és 
Luther-Szövetség által rendezett emlék
ünnep keretében. Az estély központja 
Lampérth Géza nagynevű írónk felolvasása 
volt, amely az ö Jókaival és Jókai sárga 
csikóival való találkozásának emlékét ele
venítette meg nagy hatással az emlékezésre 
egybegyűlt közönség előtt. Méltóan illesz
kedtek Lampérth Géza mellé gyönyörű 
művészi számaikkal Szentmihályi Tibor 
operaénekes és Dankó Aladár orgonamű- 
vész, akik feiedheíetlen emléket hagytak 
hátra maguk után. Megnyitó beszédet dr. 
Csengődy Lajos lelkész mondott, szavala
tokkal szerepeltek Tuba Ilonka és Kralo- 
vánszky Margitka, nagy és mély hatást 
keltve, míg Varga Istvánné magyar szóló 
előadásával gyönyörködtette a közönséget, 
amely ez estén is megérdemelt tisztelettel 
tapsolt az acélgyár kitűnő zenekarának, 
amely Urschutz József karnagy vezetésével 
emelte az estély nívóját.

Torony- s harangavatás. Lélekemelő 
ünnepe volt a tabi anyagyülekezethez tar
tozó szőllősérseki leányegyházközségnek. 
A kicsi, 35 családot számláló egyházközség 
4 éve alakult, saját erejéből iskolát, tanító- 
lakást épített, iskola-imaházát berendezte; 
most pedig 30 millió korona költséggel egy 
torony-haranglábot emelt s egy 173 kg,-os 
harangot szerzett be. Ezeket avatta fel 
Schöll Lajos tolna-baranya-somogyi ev. 
föesperes megbízásából Stráner Vilmos 
kaposszekcsői lelkész. Alapigéül a harang 
feliratát Luk. 2 . u .  választva, — képekben 
gazdag, a jelenlevő nagyszámú közönséget 
mindvégig lebilincselő beszédben Isten 
magasztalására s békés egyetértésre hivta 
fel a gyülekezetét. Az istentisztelet végez
tével a helyi lelkész ismertette a harang 
beszerzésének történetét. Az ünnepség a 
Hymnusz eléneklésével végződött. Utána a 
háborúban elhunyt hősök emlékére Vs óráig

szólt a harang. Az ünnepély kitörölhetetlen 
nyomokat hagyott a lelkekben.

Rákosszentmihály. Méltóan ünnepelte 
a rákosszentmihályi ev. fíókegyház a pest
sashalmi evang. hívekkel együtt október 
31-ét. Első ízben szentelte meg ez ünnepet 
a naptárral egyező napon a kis gyülekezet 
s mégis bizonyságot tett evangéliumi hűsé
géről, amikor az istentiszteleti célokra 
szolgáló iskolatermet zsúfolásig megtöltötte. 
Műsor a következő volt: 1. Közének. 2. 
Imádkozott Sebess Erzsiké. 3. „Emlékezés.“ 
Irta s előadta Malkó Edith. 4. „Luther, 
mint énekes diák.“ Jelenet. Előadták: Kot- 
táné Danis Manci, Margarette Danis Annus, 
Kis Luther Síkos Aladár és még 5 énekes 
diák. 5. Csengev G .: A reformáció emlé
kére. Szavalta Puskás Andor. 6. Győzhe
tetlen én kőszálam. Előadta az Énekkar.
7. „A reformáció kettős öröksége“ címen 
szép, gondolatokban tartalmas előadást 
Gáncs Aladár lelkész tartott. 8. Rubinstein: 
Melódia. Csellón előadta Vaczula Tibor. 
9. Vargha Gyuláné: Győzelem. Szavalta 
Csák Éva. 10. Imádkozott Bauer Anna. 11. 
Erős vár . . .  Előadta az énekkar. Offertó- 
rium 370.000 korona volt.

A téti ev. gyülekezet a reformáció em
lékére szépen sikerült vallásos estélyt tar
tott. Kalmár Ida. László Teréz, Orbán Jolán 
szavalatokkal, Kiss Margit és Szabó István 
tanító énekekkel működtek közre. Kovácsics 
Gáza ev. lelkész „Luther családi élete“ c. 
tartott előadást. Offertórium 152.500 kor. 
a Harangszó javára.

Emléktábla leleplezés Tamásiban. 
A tamásii (Tolnám.) evangélikus leány
egyházközség a háborúban s a forradalom 
alatt hősi halált haltak emlékére emlék
táblát emelt. Ennek ünnepélyes leleplezése 
oki. 31-én ment végbe.

Az ünnepély az imaházban kezdődött. 
Erős vá? . 4. eléneklése utón dr. Schlitt 
Gyula lajoskomáromi lelkész magasszár
ny alású beszédet tartott. Utána áz ünneplő 
közönség kivonult az emléktáblához, mely 
az imaház külső falába van erősítve. Itt az 
egyházközség férfidalárdája 2áborszky Kál
mán tanító vezetésében Révfy: „Szentelt 
hantok“ című gyönyörű énekét adta elő, 
majd Fábry László nagyszokolyi lelkész 
lélekemelő beszéd kíséretében leleplezte, 
megkoszorúzta az emléktáblát. Györke 
Mária szép szavalata után még Kiss Lajos 
ref. lelkész szólott az ünneplő közönséghez. 
„Imádság a hazáért“ című ének után a 
közönség az imaházba vonult újból, ahol 
is dr. Schlitt Gyula lelkész imájával, áldá
sával és a Himnusz eléneklésével az ünne
pély véget ért, amely az emléktáblával 
kapcsolatban minden ékes szónál jobban 
hirdeti a maroknyi tamásii evangélikusok 
áldozatkészségét s a hazáért meghalt hősei 
iránti kegyeletét.

Somogydöröcske. Szép ünnepséggel 
áldozott a reformáció emlékének okt. 31-én 
délelőtt istentisztelet, este vallásos estély 
volt, amikor is az oltári szolgálatot dr. 
Wöiffel Gyula végezte, a gondolatokban 
gazdag ünnepi előadást pedig Brenner Ede 
ecsényi lelkész tartotta. Lelketemelő sza
valatok, majd az egyházi dalárda szép 
énekei tették teljessé és emelkedetté az 
estet, mely a helyi lelkész imájával és 
közénekkel nyert befejezést.

Reformációi emlékünnep Irsán. Szép 
és épületes keretek között ünnepelte meg 
az irsai evang. egyház a reformáció emlék
ünnepét október 25-én. Lovász Pál szava
lata nyitotta meg a templomi ünnepséget, 
melynek központjában Csaba Gyula péterii

lelkész hatalmas előadása állott a refor
máció áldásairól és elkötelezéseiről. Vermes 
László, Lengyel Ilonka szavalata, Balázs 
Joci, Búzás Észti, Búzás Ilonka és Kása 
Erzsi kéthangú, Varga Lajos tanító szóló- 
és az ifjúság karéneke tették a jelenlevők 
számára élvezetessé és emlékezetessé az 
ünnepélyt, melynek kimagasló pontja Lus- 
tyik Lajos Magócs Károly „Lutheránus ne 
szégyeld a neved“ c. alkalmi ódájának 
elszavalása volt. Az ünnepélyt, melynek az 
ifj. egyesület javára szép anyagi sikere is 
volt, a helyi lelkész buzgó imája fejezte be.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
Németország. Október 20-ári Coburg- 

ban tartották meg az evangélikus sajtó 
kongresszust, amelynek keretén belül Tiele- 
mann az odenburgi • tartományi egyház 
kormányfőtanácsosa a sajtó jelenlegi kultur- 
hivatásáról értekezett. Rámutatott arra, 
hogy a stockholmi konferencia is felismerte 
a sajtó hivatását és hogy a sajtó ma a 
népiélek valóságos tükre, amelyben ennek 
minden fázisa élesen visszatükröződik. Ezen 
receptív oldala mellett yan a sajtónak pro
duktiv oldala is, mert hiszen a sajtó útján 
lehet ma a népbe egészséges szándékokat 
és nézeteket belevinni. Igaz, hogy sokat 
ront is a sajtó, de sokat épít is, irányitó 
hatása tehát tagadhatatlan. Végül olyan 
szent szövetségről beszéltek, amelyben a 
két hagy hatalom: az egyház és a sajtó 
egyesüljön és akkor a Krisztus országa 
megmérhetetlen előnyt nyer.

A szülők birodalmi szövetsége nagy 
erővel azon dolgozik, hogy a népiskola 
vallásos nevelését biztosítsa minden vona
lon s már is annyit elért, hogy a parla
ment törvényjavaslat előkészítő bizottsága 
a szülők ezen kívánságát tekintetbe veszi 
és olyan iskolatípust is biztosig amelyben 
a vallásos neveié^ keresztülvihető.

A vallás utáni vágynak egyik érdekes 
tünete, hogy most két teljesen vallásos irá
nyú iskola nyílhatott meg Németországban. 
Az egyik Hainsteinben Eisenach mellett, 
amely teljesen a skandináv népfőiskolák 
mintájára van berendezve 8 melynek veze
tője az ismert ifjúsági vezér Le Seur Pál 
volt berlini lelkész és a másik Dasselben 
Solling mellett, amely a tél folyamán 4 
heti kurzusokban kioktatja az ifjúságot a 
biblia ismeretére. Ez az iskola úgy van 
tervezve, hogy délelőtt az ifjak bevezetet
nek a bibliaismébe és délután praktikus 
kiképzést nyernek, hogy azután az egyházi 
egyesületekben, gyermekistentiszteletek al
kalmával és az egyes gyülekezetekben se
gédkezhessenek.

Az egykor Franciaországból kikerge
tett protestáns hugenották Németország 
különböző részeiben telepedhettek le s ezek 
mind e rnai napig megtartották francia hu
genotta színezetű jellegüket. De a hosszú 
idő folytán mégis csak engedtek belőle. 
Most ismét ráeszméltek eredetükre és Fri- 
edrichsdorfban e napokban összejöttek Pots- 
damból, Berlinből, Königsberbői és másun- 
nan és elhatározták, hogy vallásukat és 
nemzetiségüket továbbra is ápolni fogják. 
Ez volt az első hugenotta értekezlet Né
metországban.

E rjurt városa ez idén ünnepli a város 
reformálásának 400 éves jubileumát. Ok
tóber 31-én volt ugyanis 400 éve, hogy az 
evangélium ebben a városban otthont talált. 
Lang, Geltner és Menius Luther barátai 
voltak ennek a városnak a reformátorai és
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működésüket Luther nagy érdeklődéssel 
kisérte. Az ünnepélyes nagy istentiszteletet 
abban a dómban tartották, amelyben Luther 
is nem egyszer prédikált.

A z egyetemi ifjúság között is erős moz
galmat lehet észlelni, mely a vallásos irány 
felé gravitál. A bibliai olvasókörök szapo
rodnak. Fontos ez az irány már azért is, 
mert az utóbbi időben a theologusok száma 
a német egyetemeken igen megapidt.

Törökország. A török iskolákról az 
Aksam nevű újság érdekes adatokat hozott 
a minap. Van ma Törökországban 19 gim
názium és 14 szakiskola, amelyek állami 
intézetek, de vannak azonkívül privát isko
lák is és pedig 232 elemi, 5 szak és 45 
más irányú. Mindezek az iskolák mohame
dán jellegűek. Sokkal nagyobb azonban a 
nem mohamedán jellegű iskoiák száma, van 
70 görög, 47 örmény és 17 zsidó. A har
madik csoportot képezik a teljesen idegen 
iskolák, ilyen van 31 francia, 18 olasz, 8 
amerikai, 3 angol, 3 bolgár és végül egy 
osztrák, egy német és egy gregoriánus.

Afrika. Az eve afrikai nemzeti egyház 
terjedéséről jő hir. Az utolsó évtizedben 
100°/o-kai szaporodott ez az egyház. Az 
európai missziónáriusok meileti 17 benn
szülött lelkész működik s most Pekiben 
az ország fővárosában evangélikus leány
iskolát nyitottak meg.

Kamerunban a gyermekhalandóság igen 
nagy, mert az anyák nem igen gondozzák 
őket. Sok a babona a nép közt s ennek a 
babonának igen sok gyermek esik áldozatul, 
igy például senki olyan gyermeket nem 
nevel, kinek az anyja meghalt, ennek a sze
génynek el kell pusztulnia. A párisi misszió 
most ilyen gyermekek megmentésére inté
zetet állít fel Kamerunban.

Ázsia. Indiát most az angolok teljesen 
megnyitották a misszió számára s így a 
svájci és a német hittérítők akadály nélkül 
visszatérhetnek a háború előtti helyeikre.

A kínai zavargásokról angol misszió
náriusok oda nyilatkoznak, hogy azok elő
idézésében az európai hatalmak sokban 
hibásak, mert kiváltságos helyzetet erősza
koltak ki alattvalóik számára, ami a kinai 
bennszülött lakosságnál oly visszatetszést 
szült, hogy most fegyveres felkeléssel felel.

Vitális Károly
kelmefestő 

és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,

Kőszegi ucca 15—17.

Elvállal: úri és női öltönyök, 
df szitő bútorszövetek, függönyök, 
szőnyegek, csipke- és szőrme
áruk festését és tisztítását, minta 
után festést bármely divatszín
ben. Qyászesetben a ruhák 
soronkfvül, 24 órán belül el 
készíttetnek. Postai szétküldés 

naponta. 3—20

HARANŰSZÓ.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Egy bensőséges érdeklődéstől 

kisért díszes esküvő folyt le e hó 10-én 
a győri evangélikus templomban. Buzási 
Szaíay Béla cigi-pusztai földbirtokos, had
viselt tart. honvédfőhadnagy esküdött örök 
hűséget Pálm ai Katalinnak, Pálmai Lajos 
győri lelkész, tb. esperes és egyházker. 
főjegyző kedves leányának.

Az ismerősök, tisztelők és a jóbarátok 
mindkét nembeli sokasága, az egyházköz
ség híveinek nagy serege, Dukovits Vilmos 
dr. kir. tábl. ítélő biró és Mikiás Mihály 
nyug. ezredes, egyházközségi felügyelőkkel 
egyetemben vettek részt benső érzéstől 
késztetve a szépséges családi ünnepen, 
hogy jókívánságaikat és szeretetüket doku
mentálják a köztisztelettől övezett ároni 
család és a boldog ifjú pár iránt.

Az eredetileg zajtalan, puritán egyszerű 
lefolyásúnak elgondolt és rendezett családi 
ünnep így lett aztán az egyházközség hí
veinek is bensőséges ünnepe

A polgári kötés aznap d. e. 11 órakor 
volt a győri városházán, ahonnét egyenesen 
a templomba tért az új pár tanúiknak és 
közvetlen hozzátartozóiknak kíséretében. 
A templom előtere és az oltár gyönyörű 
virágdíszbe volt öltözve az ünnepélyes 
aktusra.

Az oltárhoz vezető úttest is virágfüzé
rekkel volt szegélyezve. Az úttest két ol
dalán az evang. ifjúsági egyesület tagjai 
állottak sorfalat.

A nászmenet bevonulásakor Wagner 
Lohengrinje „Nászinduiója“-t intonálta ha
talmas regiszterezéssel Fodor Kálmán egjh. 
karnagy. Az egyházi szertartást maga az 
örömapa végezte, költői szárnyalásu, sub
jektiv vonatkozásokkal átszőtt megható be
szédben intvén az új párt, szeretett gyer
mekeit vallásosságra és az egymás iránt 
való házastársi szeretetre A gyönyörű sza
vak könnyeket csaltak a jelenlevők szemébe.

Az esküt megelőzőleg az evang. temp
lomi vegyeskar, majd, az eskü közben vitéz 
Rudai Ferenc ismert solóénekes énekeit 
egy gyönyörű áriát az „Úri imádság“ szö
vegére Fodor Kálmán orgonakísérete mel
lett.

Esketés után a nászmenet a közönség 
rokonszenvesen megnyilatkozott tüntetésétől 
kísérve, a lelkészlakra vonult, hol szükkörü 
ünnepi lakoma következett

Az a sok jó kívánság, amellyel az új 
párt és az örömszülöket elhalmazták a tisz
telők és jó barátok, csak töredéke annak 
a nagy általános szeretetnek, amely az ün
neplőket most is körülvette. A gratulálók 
közt lélekben bizonnyal ott voltak azok is, 
akik egy vagy más okból nem vehettek 
részt személyesen a szeretett lelkipásztor
nak és családjának ritka szép ünnepén, (ke)

Eljegyzés. Treiner Irénke és Szabó 
Jenő Szentgotthárdról jegyesek.

Ú J D O N S Á G O K .

Bársony István. Bársony István a ki
váló magyar író, irodalmunk büszkesége 
most töltötte be életének 70-ik évét, frissen, 
üdén, örök ifjan.

Barta Ödön volt országgyűlési kép
viselő, a régi függetlenségi politikának jel
legzetes alakja elhalt.

Ligetek és fasorok fogják őrizni 
Jókai emlékét. A Városi Mérnökök Or
szágos Szövetsége elhatározta, hogy Jókai
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Mór emlékének megörökítésére felkéri az 
összes magyar városokat és községeket, 
hogy a tanulóifjúság közreműködésével 
minden egyes városban és községben léte
sítsenek legalább egy holdnyi területen 
Jókai-ligeteket és az utak mentén Jókai- 
fasorokat.

Az útlevelek kiállítási díja. A belügy
miniszter december elsejétől a kővetkező
képpen állapította meg az útlevelek ki
állítási díját: Napszámosok, munkások, 
iparossegédek és tanoncok, cselédek és 
közalkalmazottak részére a díj 13.C00 ko
rona és a bélyegilleték 2000 korona, más 
foglalkozásúak részére 100.000 és a bélyeg- 
illeték 20 000 korona. Ha az útlevél érvé
nyessége egy éven túl terjed, a díj két
szeresét, ha két éven túl terjed, annak 
háromszorosát kell fizetni. Az útlevelek 
meghosszabbításáért is a kiállítási díjat 
keli fizetni.

Apácából színésznő. Miss Mercia Gre- 
gori Karmelita apáca Londonban a zárda 
komor köntösét fe csérelte a primadonna 
fényes ruháival.

A M agyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség képviselőtestületi ülése.
A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diák
szövetség Debrecenben, a Kollégium ven
dégszerető falai között rendezte ez évi őszi 
képviselőtestületi gyűlését.

Árvizek mindenfelé. Bár az őszi szo
katlanul nagy esőzések következtében meg
áradt nyugati folyóink okozta árvíz köz
vetlen veszedelme elmúlt, — a pusztítás 
Vas és Zala vármegyében igen nagy.

Upsalal egyetemi tanár nyerte a fizi
kai Nobel-díjat. A tudományos akadémia 
elhatározta, hogy az 1924. évi fizikai Nobel- 
díjat Manne Siegbahn upsalai egyetemi 
tanárnak itéii oda.

Nagy havazás Hollandiában. Limburg 
tartományban az elmúlt héten oly nagy 
havazás volt, hogy a vasúti, villamos es 
aulobuszforgalmat csak tekintélyes kése
delemmel lehetett lebonyolítani.

Herczeg Ferenc képes szépirodalmi 
hetilapjának, az Üj Időknek 46. számában 
folytatódik Surányi Mikíós és Phillipp 
Oppenheim érdekes regényei. Cikket ebbe 
a számba: Bársony István, Rákosi Jenő, 
dr. Bród Miksa, elbeszélést: Kosáryné Réz 
Lola, Marconnay Ticor, verset: Juhász 
Gyuia írt, azonkívül más számos művészi, 
időszerű és divatkép díszíti ezt a számot. 
Előfizetési ára negyedévre 8Ű.0C0 korona. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest, Vl., Andrássy út 16.

Magyar Lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes 
regény folytatódik. Az egyik Szenígyörgyi 
Czeke Vilma „Hamupipőke“, a másik L. 
Alcott „Régimódi kisasszony“. E regénye
ken kfvüi mulattató, tanulságos és érdekes 
olvasmányok, szebbnél szebb képek egész 
kincsesházát találja meg az olvasó a lapban. 
Minden előfizető, aki 50.000 koronával fizet 
elő V< évre, a Magyar Lányokon kívül há
rom kiváió, szép kiállítású ifjúsági regényt 
kap. A Magyar Lányok előfizetési ára ne
gyedévre 30.000 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingven küid a kiadóhivatal: Buda
pest, VI., Andrássv-ut 16.

Az Én Újságom kitűnő gyermeklap 
e heti számában erdekes kis regény veszi 
kezdetét. Margit nénitől „Tibor kompáni
ája“. Tovább folyiatódik ifj. Gaál Mózes 
„Szénégető Péter szívének Különös törté
nete“. Ezenkívül a lap tréfás mesét, apró 
elbeszélést és színdarabokat közöl. Elő
fizetési ára negyedévre 25.000 korona.
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Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16.

A NEMZET a legszebb magyar szép- 
irodalmi lap. Munkatársai a magyar iro
dalom legkiválóbb képviselői. Előfizetési 
ára egész évre 600 ezer, félévre 300 ezer, 
egy negyedévre 150 ezer korona. Kiadó- 
hivatala: Budapest, VIII. kér. Eszterházy- 
ucca 4/a. szám. Köztisztviselők 20 száza
lék kedvezményben részesülnek.

A H A R A N O S Z Ó  P E R S E L Y E .

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak b e : 

— A számok ezreket értékeinek. — 
Rohály Mihály Csorvás 4, Menyhár István 
Vác 10, Haffner Géza Rákospalota 4, Pau- 
lay Jolán Szirák 4, Horváth Irén Mezőhegyes 
4, Hanzély Etelka Mezőberény 4, Mód Jolán 
Nagysimonyi 22, Kőszegről: Faith Pálné 4, 
Glatz Frigyes 4, Kőszegi lózsefné 36, Róth 
Jenő 100, Körmendről: Kerschbaum Kor
nélia 4, Rácz Tibor 14, Szabó Lajos 10, 
Somogyi Béláné 4, Boross Gyula 4, Schrei
ner Terézia 8, Pónya Sándor Mosonszent- 
jános 4, Nagy Lajos Szentanta;fa 4, Molnár 
Vilma Zalaszentgrót 8, Szabó Mihály Ta
mási 8, Nagyacsadról: Kiss Sándor 4, Sütő 
János 4, Futász János Pécs 34, Papáról: 
Dezső Jolán 4, Mészáros Ferenc 11, Ceil- 
dömölkről: Szendey Gézané 5, Kemendi 
Sándor 4, Kovács Ernő 4, Sümeghy Gyula 
4, Ihász Antal 4, Schneider Nelly Győr 4, 
Ádám Antalné Kecel 16, Beledről: Buthy 
Jenő 10, Mátis Sándor 35, Halász István 
25, Orosz Lajosné Tét 4, Magassy Sándor 
Rum 14, Bolyás Margit Sopron 24, Szepper 
Katica Mecsekszabolcs 24, Dávid Károlyné 
Dég 14, Csekő Edéné Lajoskomárom 100, 
Budapestről: Kriaka Ferenc 4, Szabó Esz
ter 4, Kanicsár József 10, Hoitsy Fridolin 
4, Ádám Gyula Kiskunhalas 4, dr. László 
Kálmán Balogfa 4, Kovács Antalné Bodmér 
4, Stoll Ernő Nyíregyháza 4, Vadász Edéné 
Marcaltő 4, Mazurek Ferencné Gyula 4, 
Kákay Mihály Pe3tszentlőrinc 4, Ferenczy 
Károly Rigács 4, dr. Berzsenyi Jenő Keszt
hely 4, Vida Ferenc Balf 2, Szilsárkányból: 
Szabó Gyula 5, Pulay Gábor 200, Varga 
Mihály 4, Limbacher Zoltán Kisterenye 4, 
Joszt Józsa Felsőpetény 10, Felczán József 
Gyömrő 2, Takács Józsefné Balassagyarmat
8. Bárány László Sümeg 10, Zsuppányi 
Gyuláné Békás 4 Bükről: Halász Jenőné 
15, Szűcs Sándor 7, Tinschmidt Sándor 
Majos 8, Hetyésy Lajos Mesterháza 20, 
Kiskőrösről: özv. Sárkány Kálmánná 8, 
özv. Branszki Jánosné 6, özv. Szilágyi Mi- 
hályné 2, Kadlecsek Gizella Aka 36, Hoff
mann Károly Belecska 10, Brenn Zoltán 
Zalaegerszeg 4, Németh Teréz Rothenthurm 
4, Andrássy Pálné Diósgyőrvasgyár 4, Su- 
sik Sándorné Erdőváros 10, Hlinákné, 
Tscheik Karola Iklad 4 ezer koronát.

felelői nerkeuM  és kiadó: CZIPCTT GÉZA 
Bieatgottkárd, VaiTánaegje. 

Bwrkesstótára: NÉMETH KAB0LY. 
KMratokat nem adunk Tiana.

Kerestetik egy 30 éven felüli öz
vegy vagy hajadon, 4 tagú családhoz, 
aki a háztartásban jártas és önállóan 
főzni tud; tartós hely biztosítva. Cím 
és fizetési igény a kiadóba küldendő.

3 - 4

HARANQSZO

Hatüléses személyautót, vagy amerikai „CORMICK“ 
trak tort 3  t b s u  ekével, azonkívül eredeti „KLHNE“ - 
féle 8 lóerős azivógáz lokomobllt, YDS0 jelű 800 mm. 
dobszélességü komplett cséplőszokrényt, G lóerős bon- 
zinlokomobilt, motorkerékpárt oldalkocsival, „Prima 
Drill“ vetőgépoket, gazdasági szekereket, gabona- 
tisztító rostákat, borsajtókat, takaréktüzlielycket, 
darálókat, szölőzuzókat, répavágókat stb. atb. 1000 

nyereménytárgy 760,000.000 korona értékben. 
KÖZSÉGI TISZTVISELŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 
Budapest, IV., Irányi-utca 21. Telefon: József 151*46. 
Nyereméuytárgynk a „Kühne“ gépgyár Budapest, VI., 
Vilmos császár út 69. szám alatti helyiségeiben van

nak kiállítva. 1—5

BANGÓ JOGI SZEMINÁRIUM
Budapest, IX., Ráday u. 14. 

Sikeresen készít elő vidékieket isi

Egy varrni is tudó 28 éves, négy pol
gárit végzett evangélikus leány gyermekek 
mellé, esetleg házi kisasszonynak ajánlko
zik. — Cím a kiadóban. 2—3

D I Á K
s o r s j á t é k

a diákjóléti intézmények javára.

Sorsjegy ára 5000 kor.
I. fő n y e re m é n y  12 v a g o n  t is z a v id é k i b ú z a

kb. ötszázmillió korona értékben.

II. eg y  nagy  h a th e n g e r e s  F ia t  lu x u s -a u tá
260 millió korona értékben.

III. egy n é g y ü lé s e s  501. F ia t- a u tó
150 millió korona értékben.

IV. e zü s t  evőkészlet, 14 szem é lye s, 3 5  m illó k o 
ro n a  értékben. V. e zü s t  teáskávó ské sz le t, 12 s z e 
m élyes, 3 5  m illió k o ro n a  értékben. VI. és V II. 2  
drb . z o n g o ra , 6 0  m illió  k o ro n a  értékben. V ili. 
e gy  új m o to rke ré kp á r  2 5  m illió  ko ro n a  értékben. 
IX — X I. 3  drb. e zü st  e vőkó sz le t, 12 szem élyes, 

30_m illló  k o ro n a  é rtékben  stb.

1—5 1559 nyeremény
ö s s z e s e n

két milliárd korona
értékben.

Sorsjegyek m indenütt kaphatók. 
Húzás: 1925. évi decem ber 20.
Sorsjeoylroda V., Vécsey-u. 4. Tel. 91-28.

1925. november 2 2 .

Lószerszám ok kaphatók  m in
den kivitelben, úgyszintén jav í
tásokat elfogad

H A L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

„ L U T H E R  N A P T Á R ”
az  1926. évre m egjelent. Úgy külsőleg, 
mint belsőleg ezúttal még m esszebb 
felülmúlja az összes eddigi évfolyamo
kat. A naptár á r a : 22 000 kor. M eg
rendelhető szerkesztőjénél, Hetvényi 
Lajos evang. vallástanárnál, Sopron, 
Papré t 2. s z , majd minden egyes le l

kész! és tanítói hivatalnál.

Már csa k
2 hét

áll rendelkezésére!
Ne m ulassza el az alkalm at!

Megtakarít
224.OüO koronát, ha most fizet elő 
utazd munkatársainknál, vagy bár
mely könyvesboltban, illetve a kiadó
nál (Genius, Budapest, VII., Ilka-u. 31)

WELLS
NAGY VILÁGTÖRTÉNETÉRE

II. KIADÁS.
Már csak 2 hétig rendelheti meg

441.000 K
árért 2 havi törlesztésre ezt a nagy 

jelentőségű művet,

a z o n  t ú l
az ára készpénzért

6 6 5 .0 0 0  K.
Evang urileány hosszú bizonyítványok

kal a háztartás vezetésében, varrásban jár
tas, házikisasszonyi állást keres uriháznál. 
Ajánlatokat „minden tekintetben teljesen 
megbízható“ jeligére a kiadóhivatal továb
bit. 2—3

Karácsonyi színdarabok
kisebb iskolás és óvó- fni fA IM iiaItt 
dás gyermekek számára ÚollC IV álU lj' 
f A ]. „Mikor az angyalka s ir“, „Pétiké“ 
lu l ■ együtt 10.000 korona; „Anikó üze
nete“ 5000 korona. Kapható a szerzőnél 
Körmenden, valamint nagyobb iskolás gyer
mekek számára „Melyiket a kilenc kö
zül ?“ G^kai elbeszéléséből), „Vinciké“ 

címűek 10.000—7000 koronáért.

Hirdessen a „Harangszó“-ban.
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



XVI. évfolyam. 1925. november 29. 45. szám.
Alapította

K A P I  B É L A
1910-ben.

Laptulajdonoa:
i Dunintill LiUur-SiSvelsÉo.
Aa Országos Luther-Hzöret- 

•ég hlratales lapja.

Kéziratok, előfiietéal dijak 
éa reklamációk a 

HARANGSZO azerkeazté- 
kl adóhivatalának 

Bmentgotthárdra (Vaarm.) 
küldendők. 

Klóüietéat elfogad 
minden evang. lelkéea 

éa tanító.
MioJileiU minden rasírnap.

Öltözzétek fe l az Úr Jézus K risz tu s t;  
a testet ne táplá ljá tok  az ő kívánságaival.

Szerkeaztő-kladóhlvatal:
s z e n t o o t t h Ar d .

Vasvánnegyo.

Flókkladólilvatal:
„Luthor-Társaság“ könyr- 

kereakedése Budapest, 
Vin., Szentklrályl-u. 51/a.

A „HAJtAHOSZO*
előfizetési ára : a negyedik 
negyedévre 16.000 korona. 
Caoportos küld. 16.000 K. 
Luther-Saovetégl tagoknak 

I0“/o-oa kedvezmény. 
Amerikába egész érre i  
dollár ; az utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

Helyet a mennyei királynak.
Máté 2.3. „Ha valaki valamit 
szól néktek, mondjátok, hogy 
az Urnák van szüksége ezek
re“ . . .

Emberek készüljetek! Adjatok 
helyet az Úr Jézusnak — készítse
tek helyet a mennyei királynak!

Készítsetek helyet mindenek előtt 
önmagátokban, szívetekben, gon- 
dolatvilágatokban, és meglátjátok 
majd, hogy a munkában sokkal 
hívebbek lesztek, az örömök közt 
sokkal vidámabbak, a szomorú na
pokban sokkal erősebbek, egész 
életetekben sokkal boldogabbak és 
megelégedettebbek lesztek, ha az 
Űr Jézust naponként felveszitek 
szívetek érzés- és gondolatvilágába. 
Boldogabbak lesztek, ha lelketek- 
ből nem ez a keserű sóhajtás sza
kadozik fel: Miért csüng szívem a 
hiábavalókon, amelyek nem adnak 
békességet ? . . .  de ehelyett ég felé 
száll Isten gyermekének imádsága; 
Szívemnek egyetlen lakója, örökös 
királya, csak a Krisztus legyen!

Azután készítsetek helyet a ki
rálynak önmagátoknál, az otthon 
falai között. Ma a keresztyén haj
lékokról mondhatjuk el: „Az Ur
nák szüksége van ezekre!“ Nagy 
áldás, hogy vannak templomaink, 
de még nagyobb áldás, hogy van
nak igazi keresztyén otthonok, hisz 
magas templomaink éppen arra 
valók, hogy azokon keresztül az 
alacsony hajlékokba is bevonuljon 
a Krisztus! Azért ne legyen most 
olyan keresztyén ház, amelynek 
falai között nem csendülnek fel a 
mi kedves ádventi énekeink; ne 
találtassák otthon, amelyben gaz
dagon nem lakozik az Istennek 
beszéde, hisz ma igéjében közeleg 
felénk a Krisztus, s aki az igének 
helyet ad, ahhoz Jézus tér be!

Ahol az emberek önmagukban, 
és önmaguknál így helyet készíte
nek az Urnák, ott általuk tért nyer 
a Krisztus, s az ő tanítványainak 
éppen az a megbízatása, hogy 
egyengessék az Urnák útját ebbe 
a világba . . . Csak el ne szalasz- 
tanánk azokat a drága alkalmakat, 
amidőn Krisztusért s az ő orszá
gának eljöveteléért munkálódhat- 
nánk! . . .  Urunk! Jézusunk! adj 
erőt, hogy néked éljünk, néked 
szolgáljunk!

„Oh miként fogadjalak,
Világ Megváltója,
Méltókép mint áídjalak,
Lelkem megtartója!
Óh Jézus, gyújtsd szívemben 
Te szövétnekedet,
Hogy érthessem mindenben 
Te szent tetszésedet.“

Ámen.
Németből: N. M.

A mai ádvent és a 
munkanélküliség.

Ir ta : Dr. Csengődy Lajos.

Egyik legnagyobb problémája 
korunknak a munkanélküliség. Az 
a keserves állapot, amelyben em
berek, erős, munkás, dolgos em
berek ezrei és tízezrei egyszerűen 
feleslegessé váltak az élet, az em
beriség számára.

Megvan az erő, a dologbiró 
munkás kar, a munkálkodni aka
rás, amire nemcsak a mindennapi 
kenyér, de a szűkölködő család 
siralmas ' látása is űzi, kényszeríti 
a családfőt, — és mégis hiába min
den. Oly végtelen sokan kínos ke
serűséggel kénytelenek napról- 
napra a munkahelyekről való többé- 
kevésbbé rideg elutasítással meg
elégedni. (?)

Ez a jelenség azonban nem csak

nálunk van meg. Világszerte meg
nyilatkozó tünete ez annak á be
teges állapotnak, amelyben sínylő
dik az emberiség, a világháború 
utáni emberiség. A győztes álla
mok épúgy, mint a legyőzöttek 
egyformán sinylik a világgazdaság 
romlásfogta ezen sorsát, de segítni 
rajta, úgy látszik, egyhamar nein 
lehet.

A háború előtti önmagával el
telt embert így kezdi ki az Élet 
éppen azon a ponton, amelyen a 
legerősebbnek érezte magát. Az 
anyagi oldalon. Hogy ezen az ol
dalon rést ütve lelkiségén, a tá
madt seben át új eszm ék, eddig tán 
feleslegesnek minősített eszm ék  ta
láljanak utat a belvilág felé.

Ne hunyjunk szemet ez előtt a 
jelenség előtt — kiváltkép ne most, 
ezekben az ádventi napokban — 
mi sem, akiknek a leikéből se haj
dan, se most nem hiányzott az 
„Eszmény“, sőt annak teljessége, 
az „Evangélium“ sem.

A mostani Krisztust váró ked
ves hangulatokban szenteljünk egy
két gondolatot — legalább — azok 
sorsának, akiknek boldog Krisztus- 
várását kegyetlen ökölcsapásokkal 
teszi boldogtalanná a nyers való, 
a mai életünk nagy sebe. És ne fe
ledjük el, hogy amint ezen a lélek- 
seb nyitotta lélekajtón keresztülhat 
északkeletnek világmegváltást Ígérő 
vérben vereslő torz eszméje, ép
pen úgy találhat utat oda a messze 
délkeletnek országaiból nagyvilágba 
indult égi megnyilatkozása, az 
Evangélium is.

Ez a körülmény pedig figyel
meztet valamire.

Arra, hogy a mai ádventban 
ne várju k  Krisztust — hanem vi
g y ü k  el azokhoz, akik várnak vala
mire. Valami megváló, sorskönnyí
tő, áldást hozó valamire, amit ta-

Támogassuk a Harangszót!
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Ián még nem is ismernek, vagy 
csak a sejtések utján van tudomá
suk róla.

Krisztus eljött egyszer. Míg má
sodszor is eljönne hozánk, addig 
az apostolokra bízta evangéliumát. 
Ezek helyén most mi állunk. — 
Körülöttünk annyi új arc fordul a 
sötétből valami fény felé, annyi seb 
tátong, annyi szív sajog — : ne vár
ju k  csak Krisztust, hanem az evan
géliumi lélek nárdusszelencéjét vi
g y ü k  feléjük és széttörve a kivált
kép sorssujtotta embertestvérek 
előtt, töltsük meg ezt a világot, égi 
Atyánk házát a lélekbalzsam min
den illatával ezen ádventi időben.

Hitem horgonya.
I r ta : Sass János. (Vége.)

Hozzád emelem szívemet édes 
Jézusom most is; amikor életem 
utolsó oszlopától is megfosztva va
gy onom és lelki kincseim pusztuló 
romjai közt tengetem napjaimat és 
mikor a külvilág folyásának szem
lélete is oly sivár, oly kétséges 
képet nyújt szemeim elé. Hazámat 
bűnös tudatlanság és alacsony hír
vágy kegyetlen mohósággal meg
csonkította s az ezer sebből vérző 
törzset a halálos félelem közt szo
rongó lelkiismeret zsarnoki acél
abroncsok közé szorítva igyekezik 
örök tehetetlenségre nyomorítani. 
Bent pedig a hazában, az Isten ujja 
által körülhatárolt szép országban 
az aranyborjú falánk imádói kár-

Sírkövem re.
üázminbe&er m'ruljen a síremen,
Dales m adár fészkel a rra  §add rafijen. 
M ii némull aj Ram m ár ienni képtelen, 
Dicsérjen az, U ram  Téged helyettem!

id. Varga János.

Az Úr gondot visel.
Irta: Mayer Pál.

I.
A falú közepén szegényes szalmakunyhó 

— hosszában, az ucca irányában építve, 
amelyen a sár, a pocsolya csak a legfor
róbb nyár idején száradt ki. A kunyhó be
járója az ucca felől van. Alacsony, festetten 
deszkaajtó, fakilinccsel, madzaghuzóval. A 
bejárattól jobbra-balra egy-egy alacsony 
szobácska, mestergerendával, füstös, sötét 
falakkal, apró ablakokkal — azontúl kamara 
s a szűk udvarban ólak.

Kint hideg-havas téli idő van. A széles 
uccát vastag hóréteg borítja, a hideg szél

Advent
Óh jö j j  Jézusunk, szivünk epedve vár, 

J ö jj égi Eszme, m ennyből szállj alá,
Térj be m ihozzánk hatalm as király.

Töröld le enyhe, gyógyító  szóval 
B ú s  arcainkról panasz könnyeit,
Szűnjön  a sírás, m úljon a sóhaj.

G yú jtsd  a hit lángjá t csüggedt szivekbe, 
L ankadt reményünk éleszd Te magad, 
Tanítsd  szivünket a  szeretetre.

Vedd le a bánat feke te fá ty lá t 
H add lássuk szelíd, biztató arcod,
Töltsd be a szegény kérő imáját.

Térj hozzánk Eszme, jö j j  hozzánk Béke, 
Végy lakást nálunk, lelkek királya,
H ogy legyen e nép Istennek népe!

B U T I SÁ N D O R .

hozatos szövetségre lépve az em
beri ész mindenhatóságában elbiza
kodott egetostromlókkal hadat izen- 
tek minden törvénynek; kigúnyol
ják az emberi kebel legszentebb 
érzelmeit: a vallásosságot, a csa
ládiasságot, a hazaszeretetet; zabo- 
látlanságot hirdetve álnokul kemény 
bilincsekbe verik az egyéni sza
badságot és minden anyagi s szel
lemi hatalmukkal arra törekednek, 
hogy az embert az erkölcstelenség 
életsorvasztó rabszolgaságába sü- 
lyesszék. A jók szólnak, a gonoszak 
örülnek. Az elcsüggedés elfojtott 
panasz szava hangzik innen is on
nan is: Nincsen remény.

A bizonytalanságnak e háborgó 
örvényéből hozzád kiáltok édes 
Jézusom: Uram tarts meg engem !

a szállongó hópihéket az emberek arcába 
vagdossa. Nem is jár künn senki más, csak 
az, akinek muszáj. Az is válla közé huzza 
a fejét s úgy szaporázza lépteit előre. 
Kertészék kis szobájában vigan pattog a 
tűz s kellemes melegséggel tölti be a lakást. 
Dél felé jár az idő. A tűzhely körül a ház 
asszonya sürög-forog, a meleg kemencén 
megelégedetten dorombol egy macska. Az 
ablakok felé az asztal mellett a házi gazda 
ül, tagbaszakadt 30—32 éves férfiú, mel
lette egy idősebb férfi, a gazda édesatyja
— előttük könyv: a nyitott Biblia.

— Apám, töri meg a csendet a gazda
— délután kimennék az erdőre s megnéz
ném a fát, amit a múlt héten megvettünk 
és a tégla miatt is beszélni kellene az 
intézővel, megkapjuk-e vagy se, mert sze
retném még a tavasz előtt azt a pincét 
fölépíteni.

— Fiam, ma hagyj békét a dolognak. 
Látod milyen fergeteges az idő. Nem taná
csos ma kimenni az erdőbe. Fánk van még, 
hála Istennek elegendő s a pince pedig 
még nem sürgős Inkább még olvassunk 
valamit.

A fiatal gazda kikereste a Zsoltárok 
könyvét s mindnyájuk szeméből sugárzott 
a hit, az erő tüze, midőn az.áhitat hangján 
olvasta: Gyönyörködjél az Úrban és meg-

és kiáltásom nem pusztában nyom
talanul elhangzó szó; nem a vég
telen kegyelemnek vigasztaló szó
zatát hallom reá válaszul: „Ne félj, 
csak higyj!“ Igen, hiszek egy Is
tenben, mindenható Atyában és e 
hit horgonyába kapaszkodva meg
nyugodott lelkem előtt megnyílnak 
a szabadulás útjai. Nem vagyok 
egyedül, nem vagyok elhagyatva. 
Mennyei gondviselés hatalmas és 
végetlenül igazságos karja intézi 
lépteimet és osztja nemzetek sor
sát. Hasztalan kérkedik a gazdag
ság az ő hatalmával, hogy ő föl- 
tétlen uralma alá hajtja a munka 
mezejét és az érzelmek világát, 
hasztalan igyekszik az erkölcstelen
ség ravasz alattomossággal hódítani 
a szíveket. A mennyei Atya előtt 
nincs nagyság. Az aranyborjú szol
gáinak hamis útakon szerzett kin
cseit a rozsda s a moly megemészti, 
homokon épült, hivalkodó palotáik 
az igazság egy fuvallatára össze
omlanak. És akiknek szájából az 
erkölcstelenség fulasztó mocsárgőzei 
áramlanak szét; az ártatlanság 
liliom fénye elől rémülten bújnak 
sötét odúikba. Minden hatalom, 
mely nem az Istenség örök törvé
nyeinek : az igazságnak, a szeretet
nek szikláján épült, erőtlenül össze- 
roskad idő előtt. Hiszek az erény 
elmaradhatlan győzelmében, a lélek 
hervadhatlan örömeinek felvirág
zásában; az Isten fiainak feltáma
dásában.

Hálával borulok le előtted meny- 
nyei Atyám, hogy szenvedésekkel

adja néked szíved kérését. Jól tudja az Ur 
a fedhetetlenek napjait, nem szégyenülnek 
meg a veszedelmen időben és jóllaknak az 
éhség napjaiban. Majd elővették az énekes
könyvet s szállt az áhítat a buzgó3ág szár
nyain :

Az Úr gondot visel,
Kire dolgom hittel 
Mindenkor vetem.
Még nem is születtem 
Már sajátja lettem —
Övé életem.
Jó utón vezet, tudom 
S ami üdvös, azt megadja 
Éltem kegyes Atyja.

Az egyszerű, de Ízletes ebéd készen volt 
s a terített asztal egy csendben, békében 
élő, istenfélő, megelégedett C3alád tagjait 
ölelte körűi. Isten iránti hálás szivvel álla
pították meg, hogy ha szegények is, mégis 
van mindenük; van jó egészség, meleg 
szoba, mindennapi kenyér, nyugodt lelki
ismeret, békés együttlakás s boldogságukat 
e földön senkivel semmi kincsért el nem 
cserélnék.

II.
Az éjszaka nagy vihar volt. Alighogy 

elhangzott az esteli harangszó s a szobák
ban kigyúltak a mécsek, iszonyú szél ke-



1925. november 29 HARANQSZÖ. 379

látogattál meg engemet. Ezeknek 
az éles tőrszurásoknak fájdalma, 
nyitotta föl szemeimet és megtaní
tottak arra, hogy ha minden földi 
hatalmasság ellenem esküdött, ha 
hajlékom utolsó oszlopa is kidőlt, 
ha életem pusztaságán nem zöldéi 
a reménynek egy árva fűszála; 
akkor is él lelkemben olthatatlanul 
a h it: mennyei gondviselésnek, 
végeden szeretetnek és örök igaz
ságosságnak győzhetlen karja tart 
föl engem, tartja fel nemzetemet 
és hazámat. Ezzel az erős hittel 
szívemben indulok napi kötelessé
geim útjára. Hitem és becsületes 
munkásságom biztosít, hogy a 
mennyei Atya ügyemet és hazám 
ügyét a poklok minden hatalmán 
keresztül dicső diadalra segíti. „Óh 
tudom, tudom, kiben hiszek; nem, 
nem hagyom el hitemet!“

K O R K É P E K .

K arcolatod a hétről.
K öztu dom ású  do log , hogy a T ár

sa d a lm i E g yesü le tek  Szövetsége kor
m á n yzó -e ln ök i s zé k é b e : Albrecht f ő 
herceget ültette. A  beikta tás ünnepi 
keretek  k ö zö tt m en t végbe, am ikor is  
a z  üdvözlő  b eszéd e t dr. R a ffay  S á n 
d o r  pü spök  m on do tta . A p ü sp ö k  ü d
v ö z lő  beszédében M á té  ev. 11. részé
n ek  3 -ik  versét idézte, am i a zu tán  
rettenetes izg a lm a k ra , félreértésekre  
a d o tt okot, s  e g é sz  vára tlanu l és m eg 
lepetésszerűen elő térbe to lta  a  k irá ly 

kérdést, h o lo tt R a ffa y  p ü sp ö k  a z  idé
ze tte l  egyá lta lán  nem  oda célzott, 
ah ová  egyesek  érzékenysége m a g y a 
rázta , am in t e z t a  p ü sp ö k  később  
kifejezetten  k i is jelen tette. A z  idéze
te t egyá lta lán  nem  p o litik a i értelem 
ben h aszn álta , hanem  a z  em líte tt s z ö 
ve tség  szociá lis célja ira  von atkozta tta .

R a ffa y  pü sp ö k n ek  ism eretes b ib lia i 
idézete a zu tán  a  nem zetgyűlésen  is  
szó b a  k erü lt;  S za k á cs A n dor n em zet
g y ű lé s i képviselő  a  költségvetési be
széde  során k itért R a ffa y  p ü sp ö k  
b ib lia i idézetére, am ikor is G a á l  
G a szto n  képviselő  k ö zb eszó lt:  „ N a 
g y o n  lu theránus idézet volt. “ A  k ö zb e
szó lá s  a  n ap ilapok  jelen tése sze r in t  
n a g y  derü ltséget keltett.

Jelen  sora in kka l egyá lta lában  nem  
célunk a  t. n em zetgyű lési képviselő  
u ra t k io k ta tn i a  lu theri je llem  h a tá 
rozo ttságára , de  m íg  eg yrész t igen  
fá jla lju k , h o g y  a  n em zetgyű lés lu t
heránus ta g ja i k ö zü l n e m  t a l á l k o 
z o t t  e g y e t l e n  e g y  s e m ,  a k i G a á l  
G a szto n n a k  — nem akarju k  je l le 
m ezn i — m ilyen  k özbeszó lá sá t f é r 
f ia sá n , a  g á ly a ra b o k  ivadékaihoz m él
tóan v i s s z a u t a s í t o t t a  v o l n a ,  m á s
rész t r á  k í v á n u n k  m u t a t n i  a r r a  
a  k ö v e t k e z e t l e n s é g r e ,  am elyn ek  
ty p ik u s  m egtestesítő je  eg y  G a á l G a sz 
ton, a k i derü ltséget keltő  k özbeszó lá sa  
után, m elyben lebecsüli a lu th erán iz-  
m ust, a lig  néhány percre beszédében  
nem  á ta d o ttá  a  m agyar-n ém et orien
táció eszm éjé t felvetn i. F ontosnak ta r
tan ám  — m on dotta  — , h ogy  a  kor
m án y kom oly  konszideráció tá rg yá vá

rekeded. A vihar meg-megrázta a házak 
eresztékeit s bömbölve keresett utat magá
nak a kéményeken keresztül a házak bel
sejébe. A házőrző kutyák futva kerestek 
menedéket a széna-szalma kazlak tövében, 
az emberek a szobákban megrakták a tűz
helyet s igyekeztek elvégezni esti munká
jukat. A férfiak tengerit morzsoltak, az 
asszonyok fontak, a gyerekhad hancurozott 
s leckéjét tanulta. Kilenc órakor szakadozva, 
foszlányokban elhangzott az éjjeli harang
szó, közbe-közbe nagyot zúgott a vihar. 
Az emberek letették szerszámaikat, körül 
ülték az asztalt, elővették az énekes-, az 
imakönyvet s buzgó áhítattal fejezték be 
a napot. Majd Istennek szent nevében 
nyugovóra tértek. Csendes jó éjszakát! 
Uccahosszat itt is — ott is eloltották a 
lámpát. Pár perc múlva sötétség ülte meg 
az egész falut. Csendes lakói csendesen 
pihentek Istennek oltalmazó karjai alatt. 
C3ak a bűn nem alszik . . .

A vihar totnbolása nem hogy szűnt 
volna, hanem még inkább fokozódott. A 
szél rémesen bömbölt s meg-megtépázta 
a házak szalmafedelét; a sötét fellegek 
vágtatva rohantak a vihar szárnyain; a 
koromsötétséget csak gyengén világította 
meg a villogó, sápadt, fehér hó.

Az uccák üresek. Mindenki örül, ha 
meghúzhatja magát vackában. 10 óra tájban

fel-felhangzik vontatottan az éjjeli őr egy
hangú tüikölése, amint a tizet fújja. A tülök 
hangját messze elviszi a szél, egy-egy ku
tya mérgeset vakkant az odújában, azután 
csend van. Csak a szél süvölt, bömböl s 
kegyetlenül rázza a fák száraz ágait.

. . .  Alig mult el 11 óra. Az éjjeli őr is 
valami melegebb odúba, istállóba menekül. 
A sötét éjszakában, a falu alsó végén két 
toprongyos alak tűnik fel, távolabb pedig, 
oldalt a falutól egy cigánykaraván éji szál
lásának sötét körvonalai látszanak. — A 
toprongyosok a falu közepe felé tarlanak. 
Az ucca üres, kutya se ugat utánuk. Az 
egyiknek agyarában pipa, orra alatt csap
zott, rendetlen bajusz, csontos arcát bozon
tos szakáll környezi; apró, fekete szeme 
villog, szinte világít a sötétben; fején újdo
natúj báránybőr sipka, testét rongyos ruha 
borítja, nagy acél gombokkal, kezében os
tor, lábán meleg csizma. Biztosan nem 
jogos tulajdona a sapkával együtt, 35—40 
éves. A mellette lévő alak: kamasz, serkedő 
bajusszal, szájában bagó, kezében furkó. 
Ruháját száz folt és rongy tarkítja Nyugod
tan tárgyalnak, amint a kellő óvatossággal, 
itt-ott meglapulva haladnak.

— Oszt aszondom — mondja az idő
sebb — jól vigyázz 1 Oda állj az ajtó, mellé 
s ha valaki kigyün — csak a fejét. En be- 
mászok s viszek, amit lehet 1 (Folyt, köv.)

tegye, vá jjon  önálló  á llam i in stitú ciók  
teljes b iz to sítá sa  m ellett nem  eg yesü l
hetnénk-e a  nagyn ém et b irodalom m al, 
a  nagyném et B u n d  keretében.

A nnak a  nagyn ém et b irodalom nak, 
annak a n agyn ém et B u n dn ak  p e d ig  
valahogyan m ég is  csak erős lu theránus  
színezete van.

Harangszentelés Bokodon.
Felejthetetlen, szép napjai voltak a bo- 

kodi ev. gyülekezetnek a közel múltban. 
Említett egyházközség a világháború folya
mán árván maradt harangja mellé két újat 
öntetett, melyet f. hó 8-án szentelt fel lé
lekemelő ünnepély keretében a dunáninneni 
egyházkerület főpásztora, Kiss István püs
pök.

Október 28-án érkeztek a harangok. 
Balogh István, helyi esperes-lelkész a köz
ség határánál — nagy tömeg élén — fo
gadta őket. Mély érzésű, szíveket megindító 
beszéddel és imával köszöntötte a várva- 
várt harangokat és bocsátotta el a község 
felé. A templom előtti téren sokan várták 
a harangokat s a kísérőkkel egybeolvadt 
nagy közönség előtt a lelkész szép szavak
ban adott kifejezést a gyülekezetek nagy 
örömének, amely a község másvallásu la
kosainak a szíveit is áthatotta. A harangok 
énekszó mellett a templom oltára előtt 
helyeztettek el s ott is voltak november 
6 ig. Akkor történt a harangoknak a temp
lom tornyában való elhelyezése. A helyi 
lelkész áldó szavai és imája után „Erős 
vár a mi Istenünk* hangjai mellett emel
kedett fel a két harang.

Másnap — a gyülekezet örömnapjára 
megjelent főpásztor közreműködésével — 
vallásos estély volt a templomban. Közének, 
Piri Károly szendi lelkész imája vezette be 
a gazdag műsort. A vallásos estély magva 
Kiss István püspök magasszárnyalásu elő
adása volt. A keresztyén vallás erejéről 
beszélt, melyet meg nem rendíthettek a 
letűnt viharos évszázadok, sem korunk 
fenyegető veszedelme: a kommunizmus. 
Dr. Benes Imréné szép solóénekével emelte 
az ünnepi hangulatot. Bändel: Largó c. 
áriáját énekelte tiszta, csengő hangon, férje, 
dr. Benes Imre körorvos művészi orgona
kísérete mellett. Szavalatok és karének 
egészítették ki a változatos programmot. 
Balogh István esperes záróimája után köz
énekkel végződött az áhitatos est.

Vasárnap délelőtt volt a harangszente
lés. A templom zsúfolásig megtelt hivőkkel. 
A kezdő ének elhangzott, Kiss István püs
pök jelent meg a szószéken. A hangok 
jelmondataira épített nagyhatású ünnepi 
prédikációja után felszentelte és átadta 
rendeltetésének az új harangokat. Könny 
ült a szemekben, midőn az elesett hősök 
emlékére felcsendült az első harangszó.

Ezután — vitéz Pataky Sándor kántor- 
tanító által betanított karének alatt — a 
helyi lelkész lépett a szószékre s tartott a 
95. Zsoltár 6—9. verseire felépítve egy 
gyújtó, mély áhítatot keltő Ünnepi beszédet, 
amelyet a jelenlevők sokáig emlegetnek. 
Befejező ének után közgyűlés volt a temp
lomban, melyen a helyi lelkész a harangok 
történetét ismertette.

A vendégek tiszteletére társasebédet 
adott az egyházközség, melyen a helybeli 
gyülekezeti tagok közül is számosán meg
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jelentek. Az ebéden több felkőszöntö hang
zott el. Kiss István püspök az államfő-, 
Balogh István a püspök-, Piri Károly és 
Pajter István plébános az egyh. község-, 
lándori dr. Kéler Bertalan gyülekezeti fel
ügyelő a felekezetek közti egyetértés és a 
jelenlevő plébános-, végül a helybeli leik. 
a távollevő egyhker. felügyelőre ürítette 
poharát.

Délután és este — Ludván Endre tanító 
rendezésével — sikerült műkedvelő előadás 
volt, amely 4,470 000 koronával gyarapította 
az orgona-alapot.

250 éves jubileum.
A nagyvázsonyi evang. egyházköz

ség f. hő 8-án lélekemelő hálaadő 
ünnepet ült annak emlékére, hogy a 
protestáns ősök 1675 ben I. Lipóttól, 
a protestánsok legnagyobb ellensé
gétől vallásszabadságot nyertek.

Nagyvázsony (akkori nevén Vá- 
zonkeő) végvár volt. Örserege, mely 
a törökverő Kinizsi Pál ősi várában 
volt elhelyezve, ev. és ref. vallásu 
katonákból állott. Lelkészeiket: Zolnai 
Istvánt, az evangélikust és Tolnai 
Istvánt, a reformátust, 1674 március
5-re, a pozsonyi vértörvényszék elé 
idézte Szelepcsényi.

Itt Zolnai István, kit — a törté
netíró feljegyzése szerint — Alistáli 
K. György és Miskolczy Mihály ref. 
lelkészekkel bilincseltek össze, három 
hónapi folytonos kínoztatás után ál
lásáról lemondott, míg Tolnai Ist
vánt — miután a végvár protestáns 
katonái v török ellen nagy vitézség
gel és kitartással harcoltak és rab 
lelkészeik hazabocsátását többször 
kérték, kilenc hónapi nehéz rabság 
után — a vallásszabadságot bizto
sító diploma keltének napján, szaba- 
donbocsátották.

Ez események emlékére rendezett 
délelőtti istentisztelet a következő 
sorrendben folyt le:

1. Közének 2. Ima és epistola- 
olvasás. 3. Fenyves Edit urleany igen 
szépen előadott, áhítatot keltő solo- 
éneke. 4. Fenyves Ede zalai ev. egy
házmegyei esperes meghatóan szép 
alkalmi beszédet mondott. Beszéde 
közben a nagyvázsonyi olvasókör 
dalárdája énekelte szép előadással, 
Szabó Gyula ev. kántor vezetése alatt, 
az »Isten felséges adománya« című 
éneket. 5. Közének. 6 Zsiray Lajos 
helyi lelkész a vallásszabadságot en
gedélyező latin nyelvű diplomát ma
gyar fordításban olvasta fel s a tör
ténelmi előzményeket ismertette. 7. Az 
ünnepséget, amelyre a kellemetlen 
esős idő dacára felekezeti különbség 
nélkül jelentek meg a község lakosai,

Álomrab dala . . .
A z álomnak néma rabja lettem . . .
Fényes csillagok lánca fo n  körü l . . .
. . .  I tt lenn a szépet hiába kerestem,
Csak fe n t találtam m eg a csillagéjben,
S  a lelkem ott fe n n  lobogva fe lh ev ü l. . .

. . .  Csillagsugaras, csendes, néma éjben 
A piszkos, szennyes kőváros fölött, 
Felhőknek szárnyain szállók t ova . . .
. . .  S  a végtelennek h a n tja i között 
Meglelem a békesség sze llem ét. . .

. .  . S  ott lenn pihegve álm odik az E m b er . . .  
A test bűneit leveti a lé le k . ,  .
M íg álomúton jár, virágok között,
A ddig  békességet, szeretetet érlel,
S  reggelre kelve k ih o l t . . .  száraz kórö . . .

. . .  Végtelen óta — végtelen időkig 
M irjád percek gyorsan suhannak tova . . . 
Két részben já ru n k :  i t t  lenn s ott fenn,
S  am it ott fenn tanulva, itt lenn alkotunk, 
Lerombolja azt, gyarló em berkarunk . . .

S O M O G Y I  JÁ N O S ,

a Himnusz zárta be.
A nap emlékét a templomban el

helyezett márványtábla hirdeti a kö
vetkező felirattal: »A vallásszabad
ság elnyerésének emlékére 1675— 
1925, Erős vár a mi Istenünk.«

Az esti istentiszteleten Nagy Mik
lós bobai lelkész emlékezett meg igen 
szép beszédében a magyar gályarab 
lelkészekről.

OLVASSUK A BIBLIÁT!

Ádventi lélek.*)
. , Nov. 30. M it m ond neked ? Mát. 3 . 1—12. 
Érzi a lelkem, hogy valami nagy dologról 
van szó ott Keresztelő János körül s ami
ről ott szó van, az reám is tartozik. Az én 
életem nem terem olyan gyümölcsöket, 
amilyeneket keil a Krisztus hívének. Az én 
teljes életemnek meg kell változni. Ezért 
kell várnom az Urat s engedelmeskednem 
a felszólításnak: „Térjetek meg!“

Dec. 1. Fogadd el Ö t!  János 1 . 9—13. 

Valahányszor e sorokat olvasom, arról do
bog a szívem, hogy hányszor jött már hoz
zám az Úr Jézus és én nem fogadtam be. 
Ha szenvedéssel látogatott, akkor is csak 
nevét kiáltottam, de azután elfelejtettem, 
pedig az örömben is mellettem volt. Isten 
fiává csak az lehet, akinek szivében az Ö 
szent igéi ébredést hoznak Eifonnyadok 
Uram nélkü'ed, ha egész határozottan be 
nem fogadtalak!

Dec. 2. Növekvő örvendezéssel. Filippi 
4 . 1—7. Oh, az én várakozásom mindig 
boldogítóbb lesz I Mindig közelebb érzem 
magamhoz az Urat 8 egyre növekszik ör
vendezésem. Ezt műveli az ádventi lélek. 
De nekem alázatosnak kell marad com, — 
Megváltóm előtt igazán feltárt szívvel; mert 
csak így tarthatja meg szivemet és gondo
lataimat a Maga számára.

Dec. 3. Van a tyá m !  Róm. 8 .12—15. Nem
*) A székesfehérvári Evang. Nőegylet 50 éves 

jubileuma alkalmából a soproni theológián kitűzött 
pályázatára beérkezett m unka némi átdolgozással.

úgy hajtja, mint a rabszolgát, hanem szere
tettel vezeti most már az én telkemet az 
Isten. Azzal a szeretettel vezet, mellyel az 
Ö egyszülött Fiát adta érettem is, épen 
azért mindenekelőtt oda akar vezetni a 
kereszt alá, ahol számomra új„élet szerez
tetett. Óh tudom, engem az Ö nevére ke
reszteltek s a Fiúnak köszönhetem, hogy 
az Istent Atyámnak nevezhetem.

Dec. 4. M indent az Ő nevében! Kol. 3 . 
10— 17. Ha mindent Jézus nevében akarok 
végezni, ak^or nagyon részletesen meg kell 
ismernem Ő*. Erre segít az O beszédének 
s a Róla széló Írásoknak forgaígatása. Az 
ám az igazi ádventi este, amikor elővesz- 
szük a bibliát, s nemcsak magunkban ol
vassuk, hanem családunkkal együtt beszél
getünk az evangéliumról. Aki beszélgetni 
is mer Jézusról, az sokkal jobban megis
meri Őt.

Dec. 5. Vér és világosság. I. Ján. 1 . 3 — 10. 
Aki a bűnhöz ragaszkodik, azon nem vál
toztathat az ádventi lélek. Krisztusváró 
igazán csak úgy leszek, ha kész vagyok 
szakítani minden bűnnel s levetkezni az 
ó-embert. Bűnömet pedig annál a világos
ságnál ismerhetem fel, amely a Jézus véré
ből árad. Ez szünteti meg azokat a bűnö
ket amelyek megakadályozzák, hogy közös
ségünk legyen egymással s ez szabadit meg 
attól, hogy közösségbe maradjunk még a 
Sátánnal.

Dec. 6. A m inek vége nem lesz. Luk. 1. 
31— 33. Valahol egy láthatatlan király köze
ledik. Őt nem látjuk, csak a fényt, mely 
futása s a dicsőséget, mely nyomában ji t .  
Uralma még nem teljesült be. Lassan vonul 
hóditó útján, szívről szívre, de ahol egyszer 
már trónját megszilárditotta, királyságának 
ott többé már nem lesz vége. Boldogok, 
kiken már elkezdődött s akik tudják, hogy 
jön az idő, amikor egy király lesz minde
nütt s az Ő királyságának — nem lesz 
Vége. ltzés Hihály.

EGYRÖL-MÁSRÓL.

A m in den n api életből.
Olcsóbbodott a megélhetés ok

tóberben. A központi statisztikai hi
vatal október havi indexszámai sze
rint az árak csökkentek, a takarék- 
betétek emelkedtek és a tőzsdei ár
folyamok lemorzsolása megállott. A 
nagykereskedelmi árak indexszáma S 
ma 3.1 százalékkal csökkent és ez a 8 
meglehetősen általános jellegű élei- fl 
mezési cikkekben és a mezőgazda- I  
sági termelék kategóriákban jutott |  
kifejezésre. Igen kedvezően alakult a 1 
létfenntartási költségek indexszáma, |  
ügy, hogy a létfenntartási index ol- 1 
csóbbodásának aránya 6.1 százaié- j 
kot ért el. A lakbért figyelmen kívül 1 
hagyva az index 17.072-re esik a f 
szeptemberi 18.284 el szemben. A 1 
pénzintézeti betétek álladéka szép- j* 
tember 30-tól október 31 ig 424.2 i 
millió aranykoronára, vagyis 46 7 j 
millió aranykoronával emelkedett. A j 
budapesti tőzsdén jegyzett részvények 1 
árhullámzását jelző indexszám októ- 1
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bér folyamán változatlanul 11.2 
maradt.

A magunk részérói nem vettük és 
vesszük észre az olcsóbbodást.

H E T I  K R Ó N I K A .

A magyar nemzetgyűlés a költségvetést 
tárgyalja részleteiben. — A képviselők fize
tését havi nyolcmillióban, a lakáspénzt pe
dig 2001 aranykoronában állapították meg. 
— Vas és Klebelsberg miniszterek a király
kérdés kapcsán terjesztett tendenciózus 
híreket visszautasította. — A kormányzó a 
honvédség főparancsnokává |anky-Kocsárd- 
ot nevezte ki. — Botth generális, az Üdv
hadseregnek főparancsnoka Budapestre ér
kezett és a régi képviselőházban két elő
adást tart. — Rákosi Mátyás és a többi 
kommunista összeesküvő ügyét a törvény
szék a rendes bíróság ítélkezése alá utalta.

Az osztrák-m agyar kereskedelmi szer
ződés tárgyalását karácsonyra befejezik.

Jugoszlávia új közoktatásügyi minisz
tere Radies István lett. — A Vatikán sza
kítani akar Jugoszláviával.

A cseh választások a kormányra nézve 
kudarccal végződött. — A tótság teljes 
autonómiát követel.

Romániában egyre jobban garázdál
kodnak a rablóbandák.

Az olasz ellenzék lemondani készül 
mandátumáról. — A fascismus annál in
kább aktivitásba lépett.

A francia kormány általánosságban el
fogadta Painlevé szanálási javaslatát, a 
részletes tárgyalásnál azonban megbukott 
a kormány.

Spanyolországban a helyzet mindin
kább válságossá kezd válni. Több letartóz
tatott katonatisztet a direktórium kénytelen 
volt szabadon bocsátom.

Amerika nem ad többé kölcsönt fegy
verkezési célokra.

Herczeg Ferenc képes irodalmi 
hetilapjában, az Uj Idók új számában 
megkezdi Herczeg Ferenc nagy sikert 
ért szfnjátékának, »A hid<-nak köz
lését. Folytatja Surányi Miklós és 
Oppenheim érdekes regényeit. Közli 
Rákosi Jenő és Petrovics Elek cikkeit, 
Maurice Renard elbeszélését, Farkas 
Imre »Hallgató nóta és lassú csárdás« 
c. kottáját. Az időszerű és művészi 
képekkel gazdagon illusztrált lap elő
fizetési ára negyedévre 80 000 korona. 
Aki az Uj Idők 1926. félévére már 
most előfizet, az ingyen kapja a ja
nuári negyed számait és résztvesz az 
Uj Idők 120 milliós sorsjátékán, mely
nek húzása dec. 5-én lesz. Kiadóhiva
tal: Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

Gáspár Ferenc: „A föld körül“ 
cfmű munkája dfszkiadású hat kötet
ben, teljesen új állapotban eladó. — 
Alapár kötetenként 14 aranykorona. 
— Cím a kiadóban. 2—4

H A R A N Q S Z Ó.

Advent I. vasárnapján.
Ep. Róma 9 . 11—14.

Jézus eljövetelére, az elközelgő karácsonyi 
ünnepekre irányítja figyelm ünket fen tje lzett 
levelében az apostol. Ideje, hogy az álom ból 
fe lserken jünk; levetvén a sötétségnek csele
kedeteit, öltözzünk fel 1  világossághoz il
lendő öltözetbe; m in t nappal ékesen já r ju n k  
s t b . . . .  M ily nagyon időszerű és lélekbe 
markoló in te lm ek! Eljövendő boldog kará
csonyi ünneplésünk, egyéni, családi és nem 
zeti életünkben m ind-m ind  attól f ü g g ,  m eny
nyire fo g a d ju k  be azlapostol intelmeit.

A  k ia d ó h iv a ta l tis z te le tte l f e l 
k é r i  a  h á tra lé k o s  e lő fize tőket, 
h o g y  a  h á tra lé k b a n  levő  e lő fi
z e té s i d í ja k a t  p o s ta fo r d u ltá v a l  
m e g k ü ld e n i sz ív e sk e d je n e k .

A  M a g y a r  L u th e r -T á r s a s á g ,  
m e ly  n o v e m b e r  2 2 -é r e  h ir d e -  
d e tt m is k o lc i  k ö zg y ű lé sé t v á 
r a t la n u l k özbe  jö t t  a k a d á ly o k  
m ia t t  n e m  ta r th a tta  m eg , f .  é v i  
r e n d e s  k ö zg y ű lé sé t d e c e m b e r  
1 5 -é n  B u d a p e s t ,  V III ., Ü llő i u t  
2 4 . s z á m  a la t t  ta r t ja  K u p i  B é la  
p ü s p ö k  és P é k á r  G yu la  e ln ö k 
le te  a la tt.

Elnöki értekezlet. Az evangélikus püs
pöki és felügyelői kar f. hó 19-én és 20-án 
Budapesten báró Radvánszky Albert egye
temes felügyelő elnöklete alatt értekezletet 
tartott, amelyen a folyó ügyeket tárgyal
ták le.

A pesti Veres Pálné intézet nevelő 
munkájának, főleg sajátos tanítási módsze
rének bemutatására előkelő közönség nagy 
érdeklődése mellett szülői értekezletet tar
tott. Dr. Raffay Sándor püspök üdvözölte 
a megjelenteket, ezután három rövid be
mutató előadás következett: dr. Böhm De
zső igazgató általános ismertetés után a 
diapozitivoktatást az irodalomtanításban 
mutatta be színezett Dante és Shakspare 
képekkel, dr. Láng Margit tanárnő a müvé- 
szettörténettanítás módszerét a renaissance 
festészetben, dr. Horváth Károly tanár a 
földrajztanítás Egyptom ismertetésével u- 
gyancsak képekkel. Dr. Pintér Jenő tankerü
leti főigazgató meleg elismerő szavai s dr. 
Nánássy Andor nemzetgyűlési képviselő a 
szülők nevében kifejezett köszöneté után 
elnöklő püspök zárószavaival ért véget az 
összejövetel, melyen egyházi részről dr. 
Haberern Pál, dr. Hittrich Ödön, Landgraf 
János, dr. Mesterházy Ernő, Rátz László, 
dr. Szlávik Mátyás, Kemény Lajos stb. vol
tak jelen, s mely mindenki előtt fényesen 
bizonyította az intézetben folyó nemes 
munkát.

Lelkészegyleti gyűlés. A somogyi ev. 
lelkészegylet őszi gyűlését Nagykanizsán, 
1925. nov. 10-én tartotta meg. A kaposvári 
és vései lelkészei: kivételével, — kik el
maradásukat sürgönyileg, illetve levéllel 
igazolták, — az összes lelkészek megjelen
tek. Először is az Úr oltárához járultunk 
és Balogh István  porrogszentkirályi lelkész
nek, — ki igen tartalmas beszédet mondott, 
— fungálása mellett az Úrvacsorával éltünk. 
A templomból a lelkészi hivatalba térve, 
megtartottuk gyűlésünket. Ezt M esterházy

Sándor esperes, egyleti elnök imádsággal 
és beszéddel nyitotta meg. Dr. Luther Már
ton házasságának négyszázados fordulója 
alkalmából, a cölibátussal szemben, a pro
testáns Ároni-ház áldásairól beszélt. Midőn 
mindezeket örömmel sorolta fel, beszédének 
végén hangoztatta, hogy a gyermekeket 
nevelő, taníttató protestáns lelkészeket egy
háznak is, meg az államnak is az eddiginél 
nagyobb mértékben kell támogatniok, segé
lyezniük.

A tárgysorozat folyamán Mesterházy 
Sándor esperes részletesen referált a Pé
csett 1925 szept. 21—24-én tartott theol. 
konferenciáról, nevezetesen dr. S tange K á
roly németországi professzornak, dr. Pröhle 
Károly theol. fakuitási prodékánnak, Kapi 
Béla püspöknek, Stráner Vilmos theol. fa
kuitási dékánnak és Payr Sándor egyetemi 
tanárnak igen tartalmas és tanulságos elő
adásairól. E referáda közben élénk eszme
csere fejlődött ki és mindinkább kifejezést 
talált az a meggyőződés, hogy ilyen kon
ferenciák nagyon is áldásosak és szüksé
gesek. Kívánatos azért, hogy a „MELE“ is 
többször rendezzen ilyeneket és a gyüle
kezetek küldjék oda lelkészeiket, gondos
kodván azoknak úti és egyéb költségeiről.

Folyó ügyek megbeszélése és letárgya- 
lása után Mesterházy Sándor esperesnek 
hálaadó imádságával végződött a gyűlés, 
melyről sok tanulságot és buzdítást vittünk, 
hoztunk parochiánkba.

Kulturestélyek. A fasori evang. főgim
názium Budapesten november 25 én a 
szegénysorsú tanulók jutalmazására dr. 
Szuchovszky Lajos vallástanár kulturestélyt 
rendezett, mely alkalommal Nacionalizmus 
és keresztyénségről Gömbös Gyula nem
zetgyűlési képviselő tartott előadást. A 
művészetről dr. Szuchovszky Lajos olvasott 
fel. Az estélyen közreműködött Dessewffy 
Izabella operaénekesnő; tibai Takách Er
zsébet zongoraművésznő; saját verseiből 
felolvasott Gáspár Jenő a Petőfi társaság 
tagja; szavalt Bakó László a nemzeti szín
ház örökös tagja.

Ugyancsak kulturestélyt rendezett Szu
chovszky Gyula vallástanár november 23-án 
Budapest, Alföldi-u. 13. szám alatt, mely 
alkalommal dr. Szuchovszky Sándor Az 
öngyilkolásról tartott folytatólagos előadást. 
Közreműködtek: Stoll Gábriellé, SteindI 
Vali, Jármer Lajos, Sugár Dezső, Hajnal 
Oszkárné.

Harangavat&s. A nemeskoltai gyüleke
zet 261 kgr. súlyú harangját november 15-én 
avatta fel ünnepi keretek között Zongor 
Béla esperes, Nagy György helyi lelkész 
és Scherer József szombathelyi vallástanár 
közreműködésével. Az ünnepélyen Takó 
István kerületi segédlelkész szavalt. A gyü
lekezeti dalárda két szép karénekkel emelte 
az áhítatot Vörös Sámuel igazgató vezeté
sében. Az árvíz dacára zsúfolásig megtelt 
a templom. Az ünnepi offertórium felét, 
200 ezer K-t, a Harangszó fenntartására 
fordítottak. A másik felét a Dunántúli Lut- 
her-Szövetség kapta meg.

Az ajkai gyülekezet a reformáció ün
nepélyét úgy a délelőtti isteni tisztelet, mint 
az aznap tartott vallásos estély keretében 
a nagy naphoz méltóan ünnepelte meg. S 
különösen a vallásos estélyen elhangzott 
beszéd, az utána felcsendülő szóló ének, 
néhány kedves szavalat és a hívek tartal
masán zúgó éneke »Erős várunk nékünk 
az Isten“ tettek mindenkire hitet ébresztő, 
lelket felüdítő hatást. S bár adná a Min
denható, hogy Lutherünk éneke minden 
evangélikus testvérünknek legkedvesebb
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énekévé válna, hogy az evangélikus ember 
ajkáról lesugározhatna ama hit, melyet 
ennek az éneknek a soha el nem avuló, 
de mindig fenségesebbnek látszó szövege 
és dallama vált ki azokból, akik azt nem 
ciak szájjal, de szívvel és lélekkel éneklik.

A nőegylet f. hó 15-én nagyon jól sike
rült szinelőadást rendezett. Színre kerültek: 
„ A csonka honvéd“ című irredenta ifjúsági 
színmű, melynek szereplői Varga József, 
Antal Lina, Rózsás Mariska, Fábián Lina, 
Kovács Feri és Száili Dina, azután Fábián 
Gyula és Gáspár Sándor a legjobb játékot 
produkálták. Második szám „Hajléktalan“ 
című népszínmű kedves falusi idilljét Hor
váth Böske és Horváth Sándor, a komikus 
szerepeket Sipos |ános, Vajda Kálmán, 
Szájli Kálmán igazán tehetséges műkedve
lők, a többi szerepeket Rózsás Jolán, Fábián 
Lina és Hajliman Károly játszották. Ezután 
a „Végrendelet“ cimü parasztkomédiát ad
ták e lő : Rózsás Jolán, Csöngei Mariska, 
Horváth Sándor, Forintos Gyula és Vajda 
Kálmán. S végül a közönség közkívánatára 
a másodszor is előadott „Porcellán figurák“ 
kerültek színre, melyeknek tökéletes nipp- 
figuráit 14 kedves fiatal leány adta olyan 
megkapó szépséggel és finomsággal, hogy 
a közönség újra és újra felcsattanó tapso
lásával és ünneplésével a nőegylet öröme 
és büszkesége növekedett, hogy ilyen szép 
műsorral kedveskedhetett a megjelenteknek. 
A szöveget Ovády Ilonka olvasta föl. A 
nippek pedig a következők voltak: Kovács

Íolán, Kiss Margit, Szalay-Kovács Rózsika, 
Teleki Ilus, Papp Lenke, Ney Vilma, Gáncs 

Irénke és Kiss Jolán, Hajek Lujzika és 
Mariska, Méhely Mária és Waller llus. A 
bevételből a nőegylet az egyház orgona- 
és harangalapját ismét szép összeggel — 
négy millió koronával növelhette.

Szeged. Évtizedeken keresztül közös 
Protestáns Jótékony Nőegylet gyakorolta a 
szeretetet a szegedi ref. és ev. egyházak 
körében. Minthogy 1923-ban a református 
asszonyok önálló egyletet alakítottak, szük
ségessé vált az Evangélikus Nőegylet meg
szervezése is. November 15-én délután 5 
órára megtöltötték a templomot az evan
gélikus nők, akik előtt Tátrai Károly lelkész 
prédikációban fejtegette a felebaráti szeretet 
törvényét. Utána mintegy 80 tag jelenlété
ben megalakult az Evangélikus Nőegylet. 
A tisztikar a következő: tiszteletbeli elnök 
Thomay Józsefné. Ügyvezető elnök Pong- 
rácz Albertné. Társelnökök: dr. Kubinyi 
Pálné és dr. Thirring Oszkárné. Főtitkár 
Tátrai Károly. Titkár dr. Schilling Gáborné. 
Jegyző Réthy Mária. Pénztárnok Vozáry 
Miksáné. Ügyész dr. Tétsi Endre. 12 tagú 
választmányi bizottság és 12 tagú vigalmi 
bizottság választódott. A Nőegylet tagjai 
megkezdették a kórházak és szegények 
látogatását, a karácsonyi szeretetadoinányok 
gyűjtését és november 29-én templomi es
tély rendezését. Hisszük, hogy Isten áldása 
fogja kisérni a szegedi asszonyok buzgól- 
kodását.

Veszprém. A négy ádventi vasárnap 
mindegyikén d. u. 6 órakor esti istentisz
telet lesz a veszprémi evangélikus temp
lomban. Szónokok, illetve előadók lesznek: 
nov. 29-én Kakas József dabronyi lelkész 
(kíséretében lesz vitéz Magyar Béla kiváló 
énekes és kántortanító); dec. 6-án Görög 
Ernő tési lelkész; dec. 13 án Mihály Sán
dor gazd. tan., a veszprémi ev. egyházme
gye új felügyelője; dec. 20-án Szenthe 
Károly, az egyházmegyei belmissziói-egye- 
sület világi elnöke. A perselyekben begyülő 
offertórium az orgonaalapra fordíttatik.

A csikvándi gyülekezet a reformáció 
emlékünnepén vallásos délutánt tartott a 
következő műsorral: 1. Közének. 2 Oltári 
ima. 3. Erős vár a mi Istenünk. Irta Vojtkó 
Pál. Szavalta Dömötör Eszter. 4. Ne csüg
gedj el kicsiny sereg. Énekelték (2 hang) 
az iskolás gyermekek, Orbán János tanító 
vezetésével. 5. Október 31-én. Irta Horváth 
B. Szavalta Czank Margit. 6. A reformáció 
és egyházunk jövője c. előadást tartott a 
helyi lelkész. 7. Térj magadhoz drága Sión. 
Énekelte az ifjúsági énekkar Orbán János 
tanító vezetésével. 8. Emlékezés. Szavalta 
Kulcsár József. 9 Oitári ima. 10. Közének.

Vendégszónoklat és vallásos estély 
Mezőtúron. A ref. nagytemplomban no
vember 15-én tartott evang. istentiszteleten 
dr. Varsányi Mátyás budai ev. lelkész János 
jelenések II. r. 10. verse alapján mélyen 
szántó, hiterősítő beszédet mondott. Este 
pedig a ref, központi iskola nagytermében
— melyet zsúfolásig megtöltött ennek az 
alig egy éves egyházközségnek lelkes kis 
serege — vallásos estély volt, melynek 
keretében dr. Varsányi Mátyás budai lel
kész eszmékben és gondolatokban gazdag 
előadást tartott. A vallásos estély sikeréhez 
még nagyban hozzájárult Biró Erzsiké és 
Szirák Béla szépen előadott szavalataival, 
továbbá Kosnár Lajos áll. tanitó ev. kántor 
vezetése alatt álló alkalmi egyházi vegyes
kar 2 jól betanult énekével. Az estélyt 
Wikkert Lajos helybeli lelkész alkalmi 
imájával nyitotta meg és zárta be. Az of
fertórium 1 millió koronát jövedelmezett 
a templomépítési alap javára.

A kispéc-kajári ev. egyesült gyülekezet 
háladitos stivvel ünnepelte meg a ref. 
emlékünnepét. Síkos Kálmán lelkész alkalmi 
előadása, Markó Lajos, Kuios István, Tóth 
László szavalata és Németh Gyula kántor
tanító vezetése alatt az iskolás gyermekek 
énekkara szerepeltek a műsoron. Az offer
tórium eredménye 200 000 K.

Lelkészjelölés. A nemeskéri gyülekezet
ben megüresedett lelkészi állásra a gyüle
kezeti tagok a maguk részéről Gőcze Gyula 
pápai segédlelkészt és Kovács István szom
bathelyi vallástanárt jelölték.

H arangszentelés Pogányszentpéte- 
ren. Az itieni ev. leánygyülekezet, mely a 
reformáció fénykoráig visszanyúló múlttal 
dicsekedhetik és amely régen a nagy Ná- 
dasdy Tamás pártfogása alatt virágzó egy
ház volt, a háborúban elrekvirált harangja 
helyett, meglévő kis harangja mellé egy 
18Ö kilogrammos nagy harangot szerzett. 
Ezt, az esős idő dacára is, a közelről és 
távolról összesereglett sok  hívőnek áhítatos 
résztvevősével avatta fel november 8 án.
— Ez alkalommal gyülekezeti közének után 
Teke Dénes sandi lelkész epistolát olvasott. 
Egy énekvers elzengése után Mesterhdzy 
Sándor esperes Róm. levél 1 . 1 5 — 17. alapján 
avató beszédet mondott, az új harangot 
felavatta és megszólaliatta azt az Isten 
dicsőségére és a háborúban elesett hősi 
halottak emlékére. Erre a helyi dalárda 
énekelt, Csatáry Kálm án  tanító vezetése 
alatt. Most Káldy Jó zse f iharosberényi lel
kész IV. Móz. 1 0 .1 — 10. versei alapján 
ünnepi beszédet mondott. Ismét a dalárda 
énekelt. Ezután Csatáry Kálmán tanító 
olvasta fel az adakozók névsorát. Az espe
res megáldotta az ünneplő gyülekezetei. 
És a Himnusz eléneklésével véget ért e 
lélekemelő ünneplés.

Paks. Az evang. Ifj. Egylet szép nem
zeti színű egyesületi selyemzászlót szerzett 
be, melyet egyházlátogatása alkalmával Kapi 
Béla püspök avatott fel ünnepélyes keretek

között f. hó 7-én. — Az ifj. Egyesület a 
nő- és leány egylettel karöltve villanyt ve
zettetett be a templomba, amikor is a 
csillárokat buzgó áldozatkész gyülekezeti 
tagok vásárolták meg, névszerint Keck Já
nos, dr. Valter Mihály, özv. Dávid Béláné, 
Hoffmann Ádám (Szinger) és neje.

Nov. 7-én a nő- és leányegylet a villany
költségek fedezésére műsoros tombola- 
estélyt tartott az Erzsébet Szálló nagyter
mében, melynek tiszta jövedelme 5 0C0.0C0 
kor. volt. Megnyitó beszédet mondott Pál 
Béla s. lelkész, szépen szavalt Tiderenel 
Juliska, monológjával általános tetszést 
aratott Pámer Vilma, az Ifj. Egyesület férfi
kara Nagy Béla tanitó vezetése mellett több 
irredenta dalt adott elő nagy sikerrel, dr. 
Deák Ferenc j. biró zongorakísérete mellett 
Schubert Felismerés c. műdalát s Ha ragyog 
a csillag c. Balázs nótát Resch Ilonka éne
kelte, kedves csengő szopránjával taps
viharokat aratva. — A két egyesület rövid 
egy évi fennállása óta a legintenzívebb 
munkát fejti ki, nemcsak az egyház, de a 
köz szolgálatában is állva. Ez egyesületek 
megalakítása Pál Béla s. lelkész nevéhez 
fűződik, ki fáradságot nem kiméivé, oda
adással működik nevezett egyesületek élén.

Emlékkő leleplezés. Gyuriss Géza, 
székesfővárosi iskolaigazgató, egyházi bel- 
misszió bizottsági tag, az amerikai étkez
tetés elnöke stb és fia Gyuriss Ödön ifjan 
tragikus körülmények között meghalt Ganz- 
Danubius-i főmérnök együttes gyönyörű 
szép síremlékét nov. 15-én: kartársak, 
barátok, tanítványok és ismerősök nagy 
sokaságának jelenlétében avatta fel Szuc- 
hovszky Gyula bpesti vallástanár. Az igazak 
emlékezete áldott!

A győri evang. D iákszövetség igen 
szépen látogatott Luther-estélyt tartott nov. 
15-én. Az estélyt Schrantz Zoltán hit. lel
kész nyitotta meg rövid, erőteljes szavakban 
vázolván a Diákszövetség aktuális feladatait. 
Schrődl Mátyás vallástanár Luther család
fájáról olvasott fel érdekességeket. Az ün
nepély fénypontja volt Kapi Jolán tanítónő 
szólóéneke. Bay Ferenc zongoraművész 
kísérte a nagy tetszéssel fogadott dalokat. 
Jánossy Mihály felső kér. és Tóth János 
gimn. tanulók „A wormsi kihallgatás“ c. 
dialógot adták elő a közönség feszült fi
gyelme mellett. Szavalatokkal szerepeltek 
m ég: Smikü Lilla gimn. Vl.,0. t. é3 Popo- 
vici Jenő gimn. Vili. o. t. A szépen sikerült 
est (belépti díj nélkül) szép anyagi sikert 
is hozott.

Szentgotthárd. Az Evangéliumi Diák- 
Szövetség alakuló gyűlésén elnökévé Bal- 
dauf Károly VIII. o. t., főpénztárossá Knausz 
József Vili. o. t., alpénztáros3á Papp István
Vl., o. t., háznaggyá Kühár Ferenc Vili. o. t, 
jegyzővé Káply Elemér VI. o. t. választotta 
meg. Az alakuló gyűlésen megjelentek Va
karcs Kálmán és Obetkó István főgimn. 
tanárok.

K Ü L F Ö L D I  H Í R E K .
Németország. A német evangélikus 

egyház ebben az esztendőben tér át az új 
egyházalkotmány értelmében teljesen pres- 
biteriális alapra. Először az egyes egyház- 
községek szervezkedtek, majd a tartományi 
egyházak, most december hóban ül elő
ször össze a zsinat és pedig Berlinben. 
A törvény értelmében csak minden 4-ik 
évben lesz zsinat, ez a törvényalkotó szerv, 
ez alapítja meg az egyházi adózást és ez 
a legfelsőbb közigazgatási fórum.
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A szennyirodalom ellen most elkészült 
a parlament elé terjesztendő javaslat. An- 
nálinkább van szükség rá, mert, mint a 
Dürerszövetség kimutatta, a mai német 
irodalom 70% a a szennyirodalom fogalma 
alá vehető. A törvényjavaslat jegyzéket állit 
össze mi a szennyirodalom és mely és mily 
irányú munkák számíthatók oda. Azonkívül 
kollégiumot állit fel, mely minden megjelent 
munkát megbírál és osztályoz. Szennyiro
dalmat 18 éven alólinak eladni bűn és bün
tetést von maga után, mely több évi bör
tönre is terjedhet. A bíráló kollégiumba a 
kormány, az irodalom és művészet, a könyv 
és műkereskedelem és végül az ifjúsági 
mozgalmak is küldenek egy-egy képviselőt.

A német parlament egynéhány tagja 
mozgalmat indított, hogy a modern szín
házak női test kultusa redukáltassék, mert 
szerintök a meztelenségnek a színpadra 
való vivése semmiképpen sem nevezhető 
művészi szükségnek.

Falusi helyekről sok panasz érkezik az 
újabb lábra kapott szokás ellen, hogy szom
baton tartják a lakodalmakat, amelyek a 
vasárnap kései reggeli óráiban is eltarta
nak és a vasárnap méltóságát gyalázzák.

A legfelsőbb egyházi hatóság az egyházi 
főtanács most személy szerint is teljes, 
amennyiben három lelkész és három jo
gász tagja van.

Olaszország. Hogy mennyire tiszteli 
Olaszország a kezére került nemzetiségek 
önállóságát kiviláglik abból, hogy déli Ti
rolban megtiltotta az elemi iskolákban a 
német nyelv tanítását. Erre a német pa
rasztok saját maguk tartottak fenn német 
iskolát, dehogy a hatóság azt meg ne lássa, 
a pincében és elnevezték azt katagomba- 
iskolának. A dolog azonban mégis csak 
kiderült, az olasz hatóság elítélte és meg
büntette a tanítót, a szülőket, de a gyer
mekeket is.

Japán. E napokban indult Tokióban 
dr. Weidinger és neje hittérítőnek, mert a 
japán kormány a háború óta csak most 
nyitotta meg az országot a keresztyén misz- 
szió számára.

Egyiptom. Sir William Flinders Petrie 
1905-ben egy egyiptomi templom közelében 
ásatás közben egy különös követ talált, 
melynek feliratát sehogy sem tudta kibe- 
tüzni. Elküldte azt Németországba Grimme 
tanárnak, a mostani leghíresebb egyptolo- 
gusnak, aki sok évi fáradság után végre 
megfejtette a felírást és nagy csudálkozá- 
sára azt találta felírva: , Köszönöm Pharao 
leányának Hatsheputnak, hogy a Nílusból 
engem kimentett és nagy megtiszteltetéssel 
felnevelt.“ Világos, hogy ezt csak Mózes 
mondhatta és csak Mózes állíthatott ilyen 
követ. Mily megerősítése ez a biblia el
beszélésének.

41 C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Házasság. Schneider János újpesti la- 

kós, a M. F. T. R tisztviselője folyó hó 
7-én, vezette oltárhoz Papp Vilmát Ajkáról. 
Az Úr gazdag áldása kisérje frigyüket.

Ujtz Béla városlődi épitési vállalkozó 
folyó hó 10-én esküdött örök hűséget Tóth 
Irénkének Ajkán. Az Ür hintsen sok bol
dogságot életutjukra.

Halálozás. Alulírott úgy a maguk, mint 
az összes rokonság nevében is szomoro
dott szívvel jelentik a felejthetetlen jó édes 
anya, illetőleg anyós és rokonnak özv. 
Pacher Samuné szül. Weber Terézia föld
birtokosnőnek f. évi november hó 13-án,

pénteken este 8 órakor, élete 72. évében, 
rövid szenvedés után történt gyászos el
hunytét.

A megboldogultnak drága tetemei 16-án 
helyeztettek a locsmándi evang, temetőben 
örök nyugalomra.

Nyugodjék békében I
Pacher Szidónia férj. Vépi Jugovits La- 

josné mint leánya. Vépi Ji^ovits Lajos mint 
veje.

F. hó 7-én, Felsővadászon tért örök 
nyugalomra luskodi és vajai özv. gróf Vay 
Tihamérné szül. benicei és micsinyei Be- 
niczky Ilona, aki a felsőausztriai Scharn- 
steinben november hó 4 én hunytéi hosz- 
szas szenvedés után életének 76. évében.

A temetésen az előkelő rokonság részé
ről megjelentek a főúri család tagjai: gróf 
Vay Arthur cs. és kir. kamarás, gróf Kir- 
bach Károlyné szül. gróf Vay Rózsa, gróf 
Vay Arthurné szül. répceszemerei Hanthó 
Marianne, gróf Kirbach Károly v. b. t. t ,  
cs. és kir vezérezredes, őrgróf Pallavicini 
Alfréd tart. huszárszázados és neje, báró 
Eötvösné, Darvas Béla cs. és kir. kamarás, 
földbirtokos, a Gosztonyi, Téglássy, Fáy 
családok tagjai, Kozmáry László főldbirt. 
és még sokan a vidéki előkelőségek közül. 
A gyászistentisztelet a grófi kastély fogadó
termében folyt le, ahol is Tóth József fan
csali evang. esperes-lelkész mély hatást 
keltő imádsága és Túróczy Zoltán ózdi ev. 
lelkész magas szárnyalásu beszéde után, a 
koszorúkkal borított koporsót a család 
felsővadászi sírboltja elé vitték, ahol Cső- 
váry Dezső, fancsali s. lelkész megható 
imádsága és áldása után a koporsót a sír
boltba helyezték el. A gyászistentiszteleten 
a miskolci evang. tanítóképző Becht József 
karnagy vezetésével gyászdalokat énekelt. 
Az elhunyt nagyasszonyban a vidék jóltevő 
anyját szászolja. Áldott legyen emlékezete I

Ú J D O N S Á G O K .

Meghalt VII. Edward özvegye. Ale
xandra anyakirályné, V. György király 
édesanyja és VII. Edward özvegye elköl
tözött az élők sorából. Alexandra királyné, 
aki tizenöt év óta viseli az özvegyi fátyolt, 
december elsején lett volna hetvennyolc 
esztendős és tizenhét éves korában, 1863- 
ban vonult a kopenhágai udvarból a wind- 
sori kastélyba, mint Edward walesi herceg 
hitvese.

Tőbbezer em ber életét vesztette.
Dél-Indiában óriási forgószél dühöngött, 
amely rémes pusztítást vitt végbe. Többezer 
ember is áldozatul esett a ciklonnak, míg 
az anyagi kár meghaladja a százezer angol 
fontot, Egy másik jelentés szerint a mala- 
bári parton sok hajó a vihar következtében 
a tengerbe veszett.

Tutankamon koronája. Most emelték 
ki Tutankamon múmiáját a koporsójából. 
Tutankamon, a megejtett vizsgálat szerint 
ötvenéves volt halálakor. A múmia lába 
aranyozott szandálban van, amely utóbbi 
hasonlít a beduinok szandáljához. A test 
többi része, így a térdek is, arannyal fö- 
döttek. A király kezei mellén kérészibe 
vannak fektetve, a kezek mellett két arany 
skarabeust találtak. Mindkét oldalánál tör 
és kard fekszik, a fejéhez pedig a koronáját 
tették. Valószínűleg Alsó- és Felső-Egyip- 
tom csodálatos művű kettős koronája az. 
Eddig ennek a koronának alakját csak a 
rajzokból és képekből ismerték.

Életmentő zongora, ö t  ember életét 
a legkínosabb halál torkából mentette meg 
Liverpoolban egy elpattanó zongorahúr. 
Békességben aludta az igazak álmát a 
Gruffy-család: apa, anya, két gyermekük 
és egy jóbarátjuk, aki az éjszakát náluk 
töltötte. Házuk földszintjén tűz ütött ki, a 
lángok már mindent elpusztítottak s már- 
már az emeletre is elharapóztak, de a tüzet 
a szomszédság se vette észre- A nagy hő
ségtől azonban, amely az emeleti helyisé
geket eltöltötte, elpattant a hálószoba mel
letti szobában elhelyezett zongora húrja, 
oly erős zajt ütve, hbgy arra a ház ura 
fölébredt s rémülve látta, hogy a földszint
ről feltörő lángok vérvörössé festik az 
ablakokat. Nyomban fölverte családját és 
sikerült is nekik a háztetőre menekülni, 
ahonnan a nemsokára megérkező tűzoltó
ság szedte le a félholtra rémült embereket. 
Az életmentő zongora sajnos a tűz marta
lékául esett.

Minden tizennyolc percben egy új
szülött. Béc3 kétmilliós város. A házasu
landókat 106 anyakönyvi hivatal adja össze. 
Az újszülöttek száma az utolsó évben ha
vonként 2311—2626 között változott. Ebből 
a statisztikusok kiszámították, hogy havi 
2400-as számot véve alapul, Bécsben min
den napra 80 és minden órára valamivel 
több, mint három születés esik.

Az arany ára. Magyarországon egy 
aranykoronát 14.500 papirkoronával, Ausz
triában egy aranykoronát 1.44 schillinggel, 
Jugoszláviában egy aranydináit 11 papir- 
dinárral, Romániában egy aranyiéit 40 
papirlei bankjeggyel, Olaszországban 100 
aranylírát 489 papirlírával, Spanyolország
ban egy aranypezetát 1.3358 papirpezetával, 
Norvégiában egy aranykoronát 1.4 papir- 
koronaval, Bulgáriában egy aranylevát 15 
papirlevával, Görögországban egy arany- 
drachmát 14 papirdrachmával. Észtország
ban egy aranyfrankot 75 észt márkával 
értékelnek.

A bankok újból adnak kölcsönöket 
valutákra. A pénzintézetek újabban nyúj
tanak előlegeket külföldi pénzekre, az ár
folyamérték 33—50%a erejéig. A kamat 
jelenleg átlagosan évi 12%.

Modern új alakban, régi eszméihez 
híven jelenik meg a M agyarság  című, 
Milotay István dr. kitűnő tollával szerkesz
tett napilap. Az új alakot szükségessé tette 
a lap olvasótáborának h ítMmas növekedése. 
Az új rotációsgépek kétázer oly gyorsan 
állítják elő tetszetős, ízléses, tartalmas ki
vitelben a közkedvelt napilapot. A lap na
gyobb alakja, bővebb terjedelme dacára is 
a régi előfizetési árban rendelhető meg a 
kiadóhivata'ná! Budapest, VII, Miksa-u 8.

Az Én Újságom a legelterjedtebb ma
gyar gyermeslap, amelyet 36 esztendővel 
ezelőtt Pósa Lajos alapított. Szebbnél szebb 
regények, elbeszélések, versek, mesék, apró 
történetek, játékok gondoskodnak az apró
4—10 éves gyermekek szórakoztatásáról. 
Gegus Ida ad útbaigazítást az apró gyer
mekek tanitgatásaihoz. Könnyű, világos 
stílusban megírt, kis mesék, versikék, kö
szöntők, ha felolvassuk a még olvasni nem 
tudó kis babának, játszva tanulja meg 
azokat. A szerkesztő és kitűnő munkatársai 
a nagyobb gyermekek számára írják Az Én 
Újságom többi részét. Gaál Mózes vezeti 
a „Szerkesztői üzenetek“ rovatát és itt 
nagy segítségére van a szülőknek és az 
iskolának a gyermekek nevelésében. A lap 
negyedévi előfizetési díja 25.000 korona. 
A díszes karácsonyi számot díjtalanul küld
jük meg az új előfizetőknek.
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Magyar Lányok. Tutsek Anna kitűnő 
lapjának e heti számában két érdekes 
regény folytatódik. Az egyik L. Alcott „Ré
gimódi kisasszony*, a másik Szentgyörgyi 
Czeke Vilma „Hamupipőke*. E regénye
ken kívül mulattató, tanulságos és érdekes 
olvasmányok, szebbnél szebb képek egész 
kincsesházát találja meg az olvasó a lapban. 
Minden előfizető, aki 50.000 koronával fizet 
elő 1/i  évre, a Magyar Lányokon kívül há
rom kiváló, szép kiállítású ifjúsági regényt 
kap. A Magyar Lányok előfizetési ára ne
gyedévre 30.000 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingven 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 folytak b e : 

— A számok ezreket értékelnek. — 
Szűcs Gáborné Ősi 4, őzv. Edvy Sándorné 
Edve 8, Tiszaföldvárról: Kiss Imre 14, Kiss 
Kálmán 20, Becker Ferenc Sárszentmiklós 
30, Bognár Sándor Gyömrő 4, Gömöry 
Árpád Miskolc 4, Bangó József Gutorfölde 
4, Bakonyszentlászlóról: Horváth Imréné 
4, Fodor Györgyné 4, Nagykanizsáról: 
Horváth Károly 10, Böhm Ignác 6, Litvay 
Endre 6, Ev. iskola Porrog 4, Hofbauer 
Pál Balatonalmádi 8, Scheer Terus Kőszeg 
10, Szombathelyről: Smidelius Bélané 4, 
Nika József 10, özv. Ulreich Aladárné 4, 
Klein Edéné 6, Borbély |ózsef 4, özv. Hól- 
lig Gusztávné 14, Sárvárról: Bothár Gusz
táv 4, özv. Rácz Mátyásné 4, Ivány Ida 
Kapuvár 10, Oppel Ödönné Keszthely 20, 
Pápáról: özv. Kiss Imréné 6, Horváth Ida 
10, Hutflesz Pál 68, Benscherer Jenőné 4, 
Sopronból: Payr Sándor 20, Dedinszky 
Gyula 24, Gulyás Nándorné Balatonszent- 
györgy 4, Kaposvárról: dr. Matolcsy S.-né 
4, özv. Németh Józsefné 4, Győrből: De- 
metrovics Mária 4, Gosztola József 4, Jakus 
János 4, Kovács István 4, Varjú Józsefné 
Lukácsháza 10, Körmendről: Buckle Sán
dor 8, Lukáts Árpádné 14, Kluge Pál 4, 
Belencsák Mihály 4, Mesterházy Sándor 
Mesterháza 4, Bernáth István Hegyfalu 4, 
Mesterházy Elek Ostffyasszonyfa 4, Farád- 
ról: Szilvássy Dénesné 4, Baán Dénes 14, 
Bőjtös Sándor 10, Beledről: Büki Lajos 3, 
Tóth Mihály 5, Répcelakról: Artner Lajos 
8, Takách Samuné 4, Fülöp József 10, özv. 
Moór Ferencné 10, Rasta P. Károly Keme- 
nespálfa 16, KUcsár István Boba 4, Polgár 
Mihály Kiskamond 4, Kertaljai Németh I. 
Nagysimonyi 2, Gyurkó István Kádárkut 
10, Szekeres Sándor Bőnyrétalap 4, Buda
pestről : özv. Beniczky Józsefné 4, Szabó 
Sámuel 4, Johnson Gisle 10, Pleoniczky 
lulia 4, Tölgyesi János 2, Varságh János 
4, Rákospalotáról: Molnár Erzsébet 10, 
özv. Nagy Lajosné 4, özv. Nagy Sámuelné 
4, Hörenyi Istvánné 10, özv. Pivarcsik Já- 
nosné 4, Remete Karola Szil 4, Frey San- 
dorné Csorna 2, Róth Kálmán Uraiújfalu 
36, Tömböly István Újmalomsok 4, Cell- 
dömölkről: Berzsenyi Dezső 50, Záborszky 
Sándor 4, Eősze Zsigmond Toinanémedi 4, 
Györgyi Sándor Meszlen 4, Gaál Gyuláne 
Bük 14, Brunner Janos Alsórönök 20, özv. 
Dadó Jánosné Pécs 50, Nemeth Vendel 
Komló 10, Kiss István Rakamaz 4 ezer K.

Falait)* inrkeutS  éa kiadó: CZIPOTT GÉZA 
Sitaigottkird, T a n im cg je . 

S n rk u itó U n : NÉMETH KAROLT.
KÁtiratokat mm adunk Tinta.

2W  Megjelent!
Dr. Schlitt Gyula és Szombath Ernő

„Karácsony est“
c. színjátéka karácsonyesti teljes 
műsorral megjelent. Ára 4500 kor. 
Kapható: a szerzőknél, Lajoskomá- 
rom (Veszprém m.), Kis Tivadar 
könyvkereskedésében Pápa és Wel- 
lisch Béla könyvkereskedésében 

Szentgotthárd (Vas m.). i-s

nUANIV gyorsvarrógépek kap- 
l l y v  hatók minden jobb

---------------------------  varrógépüzletben.
Ahol nincs, oda direkt szállít a vezérképvi

selőség :

SZÉKELY ZOLTÁN BUDAPEST,
VIII., A kácfa-ucca 4.

Kötőgépek, orsózó- és bolyhozógépek, 
ajurozó, tamborirozógépek, gombprések, 
butznik, überwendling, 1, 2 és 3 fonállal, 
minden iparra külön speciális varrógép. 
Kérjen ajánlatot az ipar megadásával. Tűk 

az összes speciális gépekhez. 1—3

Pályázati hirdetés.
A bakonybánki evangélikus leányegy

házközség kántortanítói állására pályáza
tot hirdet. Lakás, szép új, villaszerű. Fi
zetés államsegéllyel törvényes. Pályázati 
határidő december 8.
í—i Ev. lelkész Magyarszombathely.

KÖZSÉGI JISZTVISIEIM
tftBCríöpsiATtkA

'-^92G £V I JANUAR HO 26‘AN
S0R>JF6t£KMlM I;ENÜn KAPHATÓK J V

mL* áJ*

Hatiilóscs személyautót, vagy amerikai „C0RMICK“ 
trak to rt 3 vasú ekével, azonkívül eredeti „KÜHXE“- 
féle 8 lóerős szlrógáz lokomobilt. VD80 jelű 800 mm. 
dobszélességü komplett cséplőszekrényt, 6 lóerős ben- 
zinlokomobilt, motorkerékpárt oldalkocsival, „Prima 
Drill“ vetögépekct, gazdasági szekereket, gabona
tisztító  rostákat, borsajtókat, takaréktüzhelyeket, 
darálókat, szőlőzuzókat, répavágókat stb. stb. 1000 

nyereinénytárgy 750,000.000 korona értékben. 
KÖZSÉGI TISZTVISELŐK ORSZÁGOS EGIESULETE 
Budapest, IV., Irányi-utca 21. Telefon: Jóisef 151-48. 
Nyereménytárgyak a  „Kühne“ gépgyár Budapest, VI., 
Vilmos császár á t 69. szám alatti helyiségeiben Tan

nak kiállítsa. 2 - 6

Kerestetik egy 30 éven felüli öz
vegy vagy hajadon, 4  tagú családhoz, 
aki a háztartásban jártas és önállóan 
főzni tud; tartós hely biztosítva. Cím 
és fizetési igény a kiadóba küldendő.
_______________________________________ 4 - 4

BANGÓ JOGI SZEMINÁRIUM
Budapest, IX., Ráday u. 14. 

Sikeresen készít elő vidékieket isi

Egy varrni is tudó 28 éves, négy pol
gárit végzett evangélikus leány gyermekek 
mellé, esetleg házi kisasszonynak ajánlko
zik. — Cím a kiadóban. 3—3

Karácsonyi színdarabok
kisebb iskolás és óvó- finjfn jMiiAlír 
dás gyermekek számára völlG AfllUlJ* 
* Aj ■ „Mikor az angyalka sír*, „Pétiké* 
lUI ■ együtt 10.000 korona; „Anikó üze
nete* 5000 korona. Kapható a szerzőnél 
Körmenden, valamint nagyobb iskolás gyer
mekek számára „Melyiket a kilenc kö
zül ?“ (Jókai elbeszéléséből), „Vinciké* 

címüek 10.000—7000 koronáért.

D I Á K
s o r s j á t é k

a  diákjóléti intézm ények javára.

Sorsjegy ára 5000 kor.
I .  fő n y erem én y  12 v a g o n  t is z a v id é k i b ú z a

kb. ötszázmillió korona értékben.

II. eg y  nagy h a th e n g e r e s  F ia t  lu x u s -a u tó
250 millió korona értékben.

III. egy n é g y ü lé s e s  501. F ia t- a u tó
150 millió korona értékhen.

IV. e zü st  evőkészlet, 14 sze m é ly e s, 3 5  m illió  k o 
r o n a  értékben. V. e zü st  te á skávé ské sz le t, 12 s z e 
m é lye s, 3 5  millió k o ro n a  é rtékben. VI. é s V II. 2  
d rb . zongo ra , 5 0  m illió  k o ro n a  értékben. V ili. 
e g y  új m oto rke rékp á r 2 5  m illió  ko ro n a  értékben. 
I X — X I. 3  drb. e züst e vőké sz le t, 12 szem é lye s, 

3 0  millió k o ro n a  é rté k b e n  stb.

2—5 1559 nyeremény
összesen

két milliárd korona
értékben.

Sorsjegyek m indenütt kaphatók.
Húzás: 1925. évi december 20.
Sorsjegylrofla V., Vécsey-u. 4. Tel. 91-28.

Hej, de szép a lakodalom. . .
f c i t o  Y árn lv  legvidámabb, legérdeke- 
vullG  IValUlj sebb, új, hosszabb 3 fel- 
vonásos népszínműve. Ára 20.000 korona. 
Az előadásért külön szerzői dijat nem kell 
fizetni. Kapható a szerzőnél Körmenden, 
valamint a „Katica“, „Leánycsel“, „Le- 
gényfurfang“, „A bíró  leányai“, „P iros 
a lm a“, „Tóth Lidi“, „Ez a  kis lány megy 
a  kú tra“ dmü népszínművei 20.000— 
17.500—14.000 -14 .000—14.000 -14.000 —
10.000 koronáért; továbbá „Szent bokréta“ 
cimü irredenta mesejátéka 10.000 koronáért.

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

1810-ban.

Laptulajdonoa:
i Dunán túli Lntter-Sjörelsío.
i s  Országon Luther-H/.öret- 

•ég UsaUIas lapja.

Kéxlratok, előfizetési dijak 
és reklamiolók a 

HARANGSZÓ aaerkeaatő 
kiadóhivatalának 

Bsantgotthárdra (Vaarm.) 
küldendők. 

KlőfiseMat elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Hogjelaalk minden rasárnap.

U g y a n a zo n  in d u la t  le g y e n  b en n etek  e g y m á s  ir á n t  

K r is z tu s  J é z u s  s z e r in t!

Sserkesxtő-kl adóhivatal:
SZENTOOTTHÁRD.

Vasvármegye.

Flókkladéhlratal: 
„Luther-Társaság" könyv

kereskedése Budapest,
Vin., Szentklrályl-u. 51/a.

A „HABANGSZO“
előfizetési ára: a negyedik 
negyedévre 18.000 korona. 
Csoportos küld. lf.000 K. 
Latker-SaOvetégt tagoknak 

10*/m>s kedvezmény. 
Amerikába egész évre 8 
dollár ; az utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

Csillag az éjszakában.
Római 1. 1 5 .13. „. . . . bővöl-
ködj'etek a reménységben a
Szent Lélek ereje által.“

Reménység nélkül élni sem le
hetne, hogyan lehetne hát remény
ség nélkül szenvedni és meghalni ? 
. .V  Nékünk pedig nemcsak az a 
kötelességünk, hogy istenesen él
jünk, de az is, hogy türelmesen 
szenvedjünk, és közös emberi óhaj
tás, hogy egykor békességben hajt
suk le fejünket a koporsó vánko
sára. De ki tudna szenvedni, ki 
tudná élete keresztjét hordozni a 
fájdalmak útján akkor, ha belül 
meg nem szólalna a reménység: 
Ne csüggedj! Minden múlandó! A 
szenvedésnek is lejár az ideje, csak 
egy dolgon nem fog a múlandó
ság : Isten vég nélkül szeret. . .

Mondjátok ti megfáradt vándor
társak, ti könnyet hullató kereszt
hordozók, — úgy-e, hogy így van 
ez!? Meg tudtatok volna-e állani 
a próbáltatások idején, amikor az 
Istennek keze reátok nehezedett, 
ha nem világít előttetek, mint csil
lag az éjszakában, ez a szent ige: 
„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik 
Istent szeretik, javukra vannak 
mindenek . . mi lett volna, ha 
nem ragyog felétek az a másik 
csillag: „Azt tartom, hogy amiket 
most szenvedünk, nem hasonlítha
tók ahhoz a dicsőséghez, mely né- 
künk megjelentetik“ . . . ,  vagy az 
a harmadik: „Sok nyomorúságon 
keresztül kell minékünk az Isten
országába bejutni“ . . . Bizony az 
életben keményen kell harcolni s 
aki reménység nélkül akar győzni, 
az már elveszett, mert kishitüvé 
és kételkedővé le tt!

Az életharc után pedig boldo
gan, békességben akarunk meg
halni. És vájjon lehet-e ott boldog

kimúlásról szó, ahol reménytelenül 
kiáltanak fel: A halállal minden
nek vége ! . . . Oh, békességben 
csak az tud elköltözni innen, aki 
megérti a temető fejfáinak bizta
tását: „Jézus él, én is vele! Hol 
van, óh halál, hatalmad ?“ . .  . Mi 
a halál! ? . . . Uj élet útja az ! . . . 
Csak ezzel a reménységgel lehet 
boldog kimúlásunk! . . .

Uram! engedd, hogy mi is bő- 
völködjünk a reménységben a Szent 
Lélek ereje által, hogy e földi élet
ben azzal a szent bizonyossággal

„Mikor egy egy romlott,
Semmi embert lá ttok :
Aki magának is,
Másnak is csak átok,
Akinek soh’sincs egy 
Tiszta indulatja :
— Sirassátok meg szegényt, mert 
Nem volt édesanyja!“

Megható, szívekbe markoló mó
don mutat rá e versszakban a mi 
fenkölt gondolkodású költőnk — 
Szabolcsija Mihály — az anya hiá
nyának szomorú következményeire. 
Bizony igen sajnálatra méltó, meg
siratni való gyermek az, aki a 
gyermekkorral együttjáró igazi örö
möket nélkülözve nő fel, kinek 
nincs anyja, ki nem é^zi az édes
anya szívéből kisugárzó szeretet
nek áldó hatását. Mélyen szántó 
igazság: a szeretet mindent pótol, 
a szeretetet azonban nem pótolja 
semmi. Elvitázhatatlan tény: Örö
möt csak az tud másoknak szerezni, 
ki maga is részesült a szív jósá
gaiban, a lélek örömeiben.

Mint a virágnak a napfényre, 
ép úgy van szüksége a gyermek
nek a jó édesanyára. Az anya veti 
meg alapját gyermeke nevelésének

tekintsünk égfelé: Istennél lesz 
örökös lakásunk!

„Szállj lelkemnek minden gondolatja 
Ahhoz, aki mindnyájunknak Atyja,
S örülj őbenne,
Mert Fiában megjelent kegyelme. 
Bújdosván a siralom völgyében,
Hit világa már dereng az éjben.
Oh vezess, hívlak,
Édes Jézus, te hajnali csillag!
Oh vezérelj, mert nehéz a pálya,
Én hitemnek, de sok a próbája,
Míg lelkem végre,
Megtisztulva hozzád jut az égbe.“

Ámen.
Németből: N. M.

és így igen fontos szerepe van an
nak jövendő életére. És az anyák 
legtöbbje még a nemszeretem na
pok idején is lelkiismeretesen felel 
meg nemes és megasztos hivatá
sának, azonban — sajnos — akad
nak anyák, kik gyengeségeik kö
vetkeztében saját maguk idézik elő 
gyermekeiknek erkölcsi romlását.

Ennek igazolásául álljon elénk 
néhány ilyen anyai tipus.

A m odern m am a  a nap legna
gyobb részét a tükör előtt tölti. 
Tetszeleg önmagának, tetszeleg má
soknak. Gyermekét is folyton cico- 
mázza, mutogatja, szavaltatja. Csak 
modern dolgokkal foglalkozik és 
gyermekét is modern dolgokkal 
foglalkoztatja. Nála a külsőség, a 
látszat a fontos. Gyermeke lelki
világával nem igen törődik s így 
az szépen kifestett, értéktelen vá
sári portékához válik hasonlóvá.

A szigorú  mama a gyenge cse
metéről a vad hajtásokat irgalmat
lanul nyesegeti. Reggeltől estig 
korholja, dorgálja még a hibának 
talán nem is nevezhető gyerekes 
csintalanságokért is. Túlságos szí-

Anyai gyengeségek.
Irta : Javomitzky Dezső.

A H arangszót egyetlen  család sem  nélkü lözheti I
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gorral elfojtja benne a gyerekes
séget, a természetességet. Az ilyen 
anya szemében mintagyerek a ne
veltje, de amint ez a mama villogó 
szemének hatását nem érzi, rend
szerint önző, társai felett basáskodó, 
vagy pedig tehetetlen, élhetetlen 
gyermekké válik.

A z  ideges mama — beteges ideg- 
rendszerénél fogva — nem bírja 
elviselni gyermekének sírását s a 
játékaival együttjáró kedves zajt. 
Űzi, hajtja gyermekét minél távo
labb magától. S a gyermek leg- 
többnyire hamar el is távolodik a 
szülői hajléktól.

A szeszé lyes mama — hirtelen 
változó hangulata szerint — az 
egyik pillanatban végtelen kedves 
és figyelmes gyermekével szemben, 
azt ölelgeti, dédelgeti, becézgeti s 
minden kívánságát teljesíti; a má
sik pillanatban pedig — anélkül, 
hogy a gyermek arra okot szol
gáltatna — már igen ridegen bánik 
vele, mások előtt megszégyeníti, 
meggyalázza és minden hibáját 
szemére lobbantja. A gyermek a 
két szélsőséges nevelési eljárás 
mellett ingadozóvá, határozatlanná 
válik. Mint a természetben az át
menet nélküli hirtelen beállott fagy, 
ép úgy a gyermek lelkében is a 
szeszélyes anya nagy kárt okoz: 
a vetés tönkre megy.

A kőszívű  mama nem igen felel 
gyermekének gőgicselésére. Nem 
jutalmazza őt szerető tekintettel, 
becéző kézzel. Nem foglalkozik 
gyermekével úgy, ahogy azt az ő

Az Úr gondot visel.
Irta: Mayer Pál. (2. folyt.)

Tudták régen a gazemberek, hol, melyik 
házban öltek sok disznót. Besúgták jó előre 
a kóbor cigányasszonyok, akik kihurcolják 
a háznak minden titkát, akik mindenüvé 
befurakodnak az irgalom szent nevében 8 
mint a legaljasabb kémek, vesztükre törnek 
azoknak, kik rajtuk könyörültek.

A két zsivány egyenesen Kertészék háza 
előtt állott meg. A hiányos sövényen egy
kettőre bebújtak az udvarra s már is a 
kamara előtt állottak. A többi már nem 
volt nehéz munka. Házőrző kutya nem volt 
a házban; a szobában mindenki mélyen 
aludt; a vihar pedig szünet-szünetlenül 
tombolt. A fiatal kamasz elfoglalta posztját 
a konyhaajtó mellett, kezében szorongatva 
a fütyköst. Az idősebb egy kulcscsomagot 
vett elő s egy-két próbálgatás után nyitva 
volt a kamara ajtaja. Szélesen vigyorgott, 
midőn a tolvajlámpa fényénél megpillan
totta a rengeteg füstölt húst, szalonnát, 
oldalast, kolbászt, sonkát, a sok zsirt s egy 
polcon vagy 6 kenyeret. A tolvajlámpát egy 
székre állította, néhány zsákot kerített s 
8 mohón csomagolni kezdte Kertészék egy 
évre szóló élelmét. Sietett. Negyedóra alatt

szeretet után sóvárgó szíve meg
kívánná. E szibériai éghajlat alatt 
a gyermek teste, lelke fázik. Rosz- 
szul érzi magát és rendszerint fel
keresi azt a helyet és azokat, ahol 
és akiktől lelke csakhamar meg- 
mételyeződik.

A  va jszívű  mama csupa majom- 
szeretetből mindent megenged gyer
mekének. Vele szemben a legna
gyobb mértékben elfogult. Min
denki rossz, csak az ő gyermeke 
a jó és kérlelhetetlen ellenségévé 
válik annak, ki gyermeke hibáira 
jóakaratulag figyelmezteti. Ezen 
családi élet hasonló a saharai si
vataghoz, ahol a gyermek kevés 
oázist talál, hol lelke felélénkülne, 
felfrissülne és erőt nyerne. Itt ne
velődnek fel azok a gyermekek, 
kik később sok-sok boszúságot, 
kellemetlenséget szereznek környe
zetüknek és igen sokszor lecsúsz
nak a züllés lejtőjén a bűn, az er
kölcstelenség mocsarába.

______HARAN0S2Ö_______

Püspöki egyházláto
gatás a Dunántúlon.

(Folytatás.)
A  p a k s i bevonuláskor is harma- 

toztak a felhők. Itt azonban az eső
cseppek a főpásztorhoz ragaszkodó 
hfvek örömkönnyeit jelképezték. 16 
csikósruhába öltözött fiatal lovas ve
zetésével 35 fogatból álló kocsisor 
kísérte a szeretett egyházfőt a ma
gaslaton épített, gazdagon díszített

készen volt aljas munkájával. Halkat füty- 
tyentett. A kamasz ott hagyta posztját, a 
zsákokat vállukra dobták, a kamaraajtót 
maguk után behajlították s a kertek alá 
kerülve, nagy sebbel-lobbal a karaván 
szállása felé igyekeztek. Senki útjukat nem 
állta. Ott feldobták a füstölt hússal s ke
nyérrel megtöltött zsákokat a kocsira, a 
lovakat befogták 8 még abban a percben 
útnak indultak.

Ferenc gazdáék egy nyugalomban el
töltött éjszaka után szomorú reggelre vir
radtak. Az volt a háznál a házirend, hogy 
a fiatal gazda télen öt, nyáron 4 órakor 
fölkelt s elláta a jószágot az istállóbaa 
Mielőtt azonban a család napi munkájához 
látott: első volt a reggeli könyörgés, ame
lyen az egész háznép részt vett s amely 
idő alatt mindenféle motoszkálás, zajongás 
szünetelt. Ima után mozgásba jöttek a 
szorgalmas kezek s így telt el munkában 
a nap reggeltől estig.

A vihar elállt s a kora hajnali sötétséget 
a hó villogása tompította. A konyhából 
kilépő gazda pillanata a kamraajtóra esett.

— Ejnye, hát ezt kicsoda hagyta nyitva ? 
Milyen könnyen baj is történhetett volna 1

Elvégezve munkáját, tapasztalatát övéi
nek is elmondotta.

— Hiszen én becsuktam az ajtót az este 1
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templom elé. A vasútállomáson Ta- 
risznyás Qerő főjegyző az elöljáró
ság, a templom lépcsőjén a kerület 
papságának nesztora, Horváth Sán
dor, a hfvek nagy sokasága élén 
üdvözölte a püspököt. Amikor a fő
pásztor közvetlenül a fogadtatás után 
az oltár előtt imádkozott, kigyűltak 
az új lámpák és villanyfényárban 
úszott a gyönyörű templom. Az ala
pos, komoly munkáról tanúskodó is
kolavizsgálat után egyháztanácsülés 
tartatott. 6 órakor vallásos estély 
volt a templomban. Újból hallhattuk 
Kiss Józsefné úrnő tisztáncsengő 
solo-énekét. A püspök a gyermekről 
tartott előadást. A kezdet miszticiz
musából kiindulva Luk. 18.16. köré 
csoportosította gondolatait. A gyer
mek istenadta öröm. És a gyermek 
felelősség. Nem elég a gyermekről 
az élet földi vonatkozásaiban gon
doskodni. Az Úr Jézushoz kell el
vezérelni. Áhitatos csendben hallgatta 
azután a nagy közönség az orgona
kísérettel énekelt szép kvartettet,''íni- 
közben befelé mindenki az imént hal
lott igazságokat ismételgette: a gyer
mek öröm, a gyermek felelősség ... 
vigyük őket Jézushoz.. .

Nov. 7 én a délelőtt 9 órakor kez
dődő istentiszteleten a közszeretet
nek örvendő magaskoru tb. főespe
res a szószékről az igazi szöllőtőké- 
ről prédikált, a püspök pedig az ol
tár elöl szólt Ezsajás próféta igéi 
alapján a kellemetes időben való meg- 
hallgattatásról és a szabadftásnak 
napján való megsegítésről. El sem 
hagyva a püspök az oltárt, nyomban

— szólal meg a ház asszonya s a rémület 
árnva suhant át szemén.

Rögtön kiszaladtak s a már előtörő 
nappali világosságnál megdöbbent arcokkal 
szemlélték a szörnyű pusztulást. Két hízott 
sertés minden húsa, szalonna, zsir, mind 
oda volt. S eltűnt a kenyérkosárról vala
mennyi kenyér is.

Az asszony keserves sírásra fakadt. 
Hiszen nélkülözésekkel teljes életüket csak 
két kezük munkájának, szorgalommal s 
mindig és mindenben betartó takarékos
sággal tengették. S most ime itt állanak 
tél közepén, gyalázatos módon megfosztva 
betevő falatjuktól, a mindennapi kenyértől! 
Bizony Ferenc gazda is önkénytelenül sze
méhez nyúlt, mert az ő kezemunkája s 
felesége bölcs beosztása tűnt el, de hama
rosan erőt vett indulatai árján. Szelíden 
vigasztalta feleségét: Ne bánkódj fiam 1 
Nagy csapás ért, az igaz! De a jó Isten 
majd megsegít 1 Csak ő adjon erőt, egész
séget, ő kisérje áldásával a mi munkánkat 
s minden rendbe jőnl Dolgozni szeretünk 
s aki szeret dolgozni s féli a jó Istent, az 
soh’se veszett el I — Kezénél fogta fele
ségét s kivezette a szomorú éléskamrából 
s megindult bizó lélekkel, kettőzött erővel 
a munka 1 — Mert, akik az Úrban bíznak, 
soha meg nem szégyenülnek 1
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az igehirdetés után az if], egyesület 
gyönyörű selyemzászlaját avatta fel 
a fáradhatatlan főpásztor. »Krisztus 
az a hedvezér, úgymond, aki a lel
keken megy keresztül. Ha ti Krisz
tust meg akarjátok valósítani egyesü
letetek életében, akkor engedjétek, 
hogy Krisztus a ti telketeket foglalja 
el legelőször. Ha ezt megszívlelitek, 
akkor igazzá válik a zászló felirata: 
Légy áldás! Áldás lesz az egész 
egyesület munkája, mert a zászló 
Krisztus zászlaja. A zászló nyelét a 
magyar állam címere díszíti. Jegyez
zen el benneteket a magyar hazával, 
amelyen kívül nincsen számunkra hely. 
Ehhez adjon az Isten erőt, hogy le
hessen áldási«

A megható avatási szertartás előtt 
a vegyeskar, utána a férfikar énekelt 
szépen, szívetemelően, összhangza- 
tosan.

A zászlószentelést követő ünnepi 
közgyűlésnek felemelő, befejező ak
kordja volt az az elismerés, amely- 
lyel a főpásztor a gyülekezetben ta
pasztalt sok szépért, jóért, dicsére
tesért a még mindig fiatalos lelkese- 
déssel munkálkodó ősz lelkésznek 
adózott. >Az itt látható szép ered
mények, úgymond, az érdemes agg 
lelkipásztornak hűségét hirdetik, aki 
hat évtizeden keresztül áldozta fel a 
gyülekezet oltárán lelke kincseit, te
hetségeit. Kérem a jó Istent, hogy e 
lelkipásztor 85 évét koronázza meg 
áldásával és maradjon állandó az a 
szeretet, amely közte és hívei között 
az évek hosszú során át kifejlődött.«

A küldöttségek a következő sor-

IH.
A csapás után pár nappal később az 

istenfélő családnál az angyalok látatlanul 
látogatást tettek — mint egykoron Ábra- 
hámnál Mamre mezején 8 egy kis fiúcskát 
hagytak a házba. A kifosztás keserves sebei 
gyógyulóban voltak s az öröm megvolt a 
háznál. S a mi szegénységükből tellett az 
a keresztelő alkalmával mind előkerült, an
nál inkább, mert a gyermek első szülött 
volt A névadással nem sokat bíbelődtek.

— Az apa Ferenc, hadd legyen a fia is 
Ferenc. S el volt intézve a dolog.

A keresztelőt arra a vasárnapra tűzték 
ki, amelyen a tisztelendő úr a megszokott 
rend szerint ki szokott jönni a városból. 
Mert a fuvar drága, gyalog pedig: messze 
a város és hideg az idő 1 A keresztelőre a 
tisztelendő urat is meghívták, ki a szent 
szertartás elvégzése után meg is látogatta 
a csendes hajlékot. Komák-komasszonyok 
már együtt voltak s egyébről sem beszél
gettek, mint a vakmerő rablásról, mely 
nemcsak a falút," de a környéket is izga
lomban tartotta.

— ÉS nem hallottak semmi neszt, — 
kérdezte részvéttel a lelkész, hiszen a szoba 
tőszomszédságában van a kamra?
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rendben járultak a püspök elé; L A  
tolnai ref. egyházmegye és a paksi 
ref. gyülekezet Kátay Endre főespe
res, kormányfőtanácsos és Molnár 
Sándor ref. lelkész, 2. a polgári fiú- 
és leányiskola tanári kara Olasz Ká
roly igazgató, 3. az általános ipar
testület Bálint József elnök, 4. a hi
vatalok és társadalmi egyesületek kö
zös küldöttsége dr. Klein Antal nyug. 
főispán, 5. az ev. nő- és leányegylet 
özv. Dávid Béláné elnök, 6. az ev. 
ifjúsági egyesület Pál Béla segédlel
kész, elnök vezetésével üdvözölte a 
püspököt.

Az ünnepségeket 120 terítékes köz
ebéd fejezte be, amelyen dr. Qrosch 
József egyhm. ügyész, Kátay Endre 
ref. főesperes, dr. Klein Antal volt 
főispán, Horváth Sándor tb. főespe
res, dr. Walter Mihály gyűl. felügyelő 
felszólalása után Képi Béla püspök 
beszélt a testvéri összetartárban rejlő 
ujjáteremtő erőről, felejthetetlen sza
vakkal vésvén bele mindnyájunk szí
vébe a kettős kötelesség parancsát: 
szeretetben egyesülve imádkoznunk 
és dolgoznunk kell szerencsétlen ha
zánkért I (Folyt, köv.)

Nápolyban.*)
Némán já rja  egy kis csapat 
Szép Nápolynak tereit,
Katholikus, protestáns is,
M ind az Isten t keresik.

Szivükben szent lángok égnek 
S  arcukon mély áhita t;
*) Mihály Sándornak, a veszprémi egyházmegye 

felügyelőjének elbeszélése alapján.

— Nagy vihar volt, tisztelendő uram — 
szólt Ferenc, csak annak a zúgását, tombo- 
lását lehetett hallani. És talán jobb is, hogy 
nem hallottunk semmit, mert ha kimegy 
valamelyikünk — biztosan halál fia lett 
volna! Minden úgy van jó, amint azt a jó 
Isten intézi 1

— Hogy, hogy ? — kérdezték valameny- 
nyien.

Ferenc gazda szó nélkül kiment a pitvar 
ajtó mellé s megmutatta a társaságnak a 
cigány suhanc hátának nyomát, amint a 
falhoz támaszkodva a pitvar ajtó mellett 
vigyázott.

Ez, uraim, őrt állott, míg a többi rabolt, 
S ha kijövünk, biztosan agyonüt, mielőtt 
zajt csaphattunk volna! Azért mondottam, 
hogy a jó Isten mindent bölcsen intéz s 
hálát adok neki, hogy föl nem ébredtünk. 
Igaz, a kár nagy De szorgalommal, kitar
tással, Isten áldásával a legnagyobb kár is 
megtérül. De ha az élet odavan — ki tudja 
azt pótolni?

— Igaz, mondja a lelkész. Isten atyai 
kezében vagyunk s ő mindent a világon 
javunkra fordít. Ő maga mondja vigaszta
lásunkul szent Igéjében : .Azoknak, akik az 
Istent szeretik, minden javokra van.* (Róm. 
8 . 28.). FölvirradI S a sötét éjszaka után 
mindig előtör a szép hajnal. Nekünk em-
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N agy m últaknak nagy emléke 
H int rájuk szen t álmokat.

Minden óra, m inden lépés 
Istenhez visz közelebb,
A szívekben m in d ig  jobban 
Feléled a szeretet.

Eggyé lesznek gondolatban,
Megértik a h it szavát;
Égnek nyúló templomtornyok 
Jelzik az ember útját.

M i áll ott oly nagy komoran,
M int bús m ú lta k  tanúja ?
Miért néz rá ju k  könnyes szemmel, 
Szivettépőn zokogva ?

Szemükbe titkon könny szorul,
Úgy csüngnek a z  ős tornyon, 
M egfogja m agyar lelkűket 
Egy közös n a g y  fájdalom.

„Ez a gályarabok tornya“
— Szól egyik s  hangja remeg — 
„Erős szívek, M agyar papok 
I tt hitükért szenvedtek.“

S templommá lett Nápoly tere 
Magyar szivek szám ára;
Egy lángba csap a szív s lélek 
S  száll a rabnak im á ja :

„Térj magadhoz, drága Sión,
Van még neked Istened l 
Ki atyádként felkaroljon,
Szivét ossza m eg  veled!
A zt bünteti, k i t  szeret,
Máskép ő nem  is tehet I 
Sión, ezt há t gondoljad meg,
Szabj határt bús gyötrelmednek /*

Búspanaszként szá ll az ének 
A magyar hon panasza,
Egy megtört nem zet reménye 
Száll, tör fe l  a  magasba.

S  a kis csapat egymásra dől,
Minden a jak csókot les;
Népem nézd e néhány magyart,
Nézd múltad, b ízzál s  szeress.

-1 —  Dr. Schlitt Gyula.

bereknek örömet és bánatot, szerencsét és 
csapást egyformán gyermeki, szerető lélek
kel kell Istennek kezéből elfogadnunk s 
nyugodtan végezve hivatásunk munkáját 
türelemmel várni szabaditásunk óráját. A 
gonoszt pedig eléri végzete, az igaz bünte
tés, bárki legyen is az. A gaztett gyakran 
sikerül, de büntetését minden bűn magával 
hordja. A bűnös ember mindig bűnhődik, 
akkor is, ha mi bűnhödését nem látjuk. — 
íme ott van a József bátyjának esete; el
adták hitványul testvérüket s alávaló módon 
csapták be agg édes atyjukat. Mily keser
vesen bűnhődtek az éhség idején s tízszer 
is térdre borultak József előtti Judásnak 
is mi haszna volt a harminc ezüstből, ami
ért Urát és Mesterét elárulta. Égették nyo
morult lelkét s a halálba kergették életét. 
S az élet ezer és ezer esetben igazolja, 
hogy a jó Isten atyailag vezérli gyermekeit: 
Mind jó, amit Isten tészen 1 A gonosznak 
vége pedig pusztulás 1 — Én, fordult a gaz
dához — kedves Ferenc, szomorú helyze
tébe szívesen támogatom!

A társaság késő délután volt együtt. 
Este volt, midőn komák-kom’asszonyok 
széledni kezdtek. A tisztelendő úr is kitar
tott s a befelé a legelső gazdák egyike 
vitte haza kocsin. (folyt, köv.)
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Vanyarcz napja.
Vanyarcz község, mint u]abb tele

pes község ismeretes A mostani te 
lepesek előtt már régen létezett Va
nyarcz község, azonban időközben 
elpusztult. Bizonyítja ezt az a körül
mény, hogy Vanyarczon élt a Va- 
nyarczi család, melynek egyik tagja 
Tamás, 1358 ban szolgabiró volt, 
Vanyarczi Péter pedig 1406-ban mint 
királyi ember szerepel. A honfogla
láskor Vanyarczot a Kartal nemzet
ség kapta. A Kartal nemzetségből 
származott az Uzsa család, mely szo
rosan össze volt házasodva a Den- 
geleghi családdal. így 1490-ben I. 
Miklós fiai Benedek és Balázs leány
negyedet kapták a Dengeleghi csa
ládtól. Hogy mikor pusztult el a régi 
Vanyarcz, azt megmondani nem tud
juk, lehet, hogy 1549 ben, mikor a 
törökök elfoglalták Hatvant s Hat
vantól éjszakra a falvakat iszonyúan 
elpusztították.

A mostani Vanyarcz község lakos
sága evangélikus. Igen buzgó, áldo
zatkész, egyházszerető nép lakja. 
Tágas temploma telve néppel, kik 
áhitattal hallgatják az ige hirdetését.

Az egyházközség régi vágya az 
ű] harangok beszerzése volt. Amint 
nyilvánvaló volt, hogy a jő Isten ál
dását be lehet takarítani, a gyüleke
zet azonnal hozzáfogott tervének 
megvalósításához. Az új harangok 
és a templom külső renoválása 250 
q búzába került. Ehhez a mennyi
séghez az egyházközség felügyelője 
Dessewffy Dezső egymaga 30 q bú
zát adott. A Dessewffy család min
dig az egyház, a hazaszeretet ragyogó 
példáit szolgáltatta. Régi magyar ne
mesi család. Nyolcszáz évvel azelőtt 
már cserneki nagybirtokosok s Po- 
zsega vármegye örökös főispánjai, a 
mohácsi vész idején már az ország 
első zászlós urai, a pallosjog birto
kosai. Magyarországnak 1526-ban 
történt bukásával elvesztették összes 
birtokaikat, a török elől Felső Ma
gyarországba, Sáros megyébe mene
kültek. Ekkor áldoztak legtöbbet a 
hazáért, a török elleni véres küzdel
mekben a Dessewffyek vére bősége
sen folyik. A török kitakarodása után 
a Dessewffyek, kik a reformációhoz a 
mohácsi vész után azonnal csatla
koztak, nem kapták vissza ősi birto
kaikat. Nagy bűnük volt az osztrák 
császár szemében; tevékeny részt 
vettek a nemzet szabadságharcaiban, 
Bocskay, Rákóczi felkeléseiben s azon
felül evangélikusok maradtak...

Á felszentelés elvégzésére maga

Kiss István püspök jött el. A járás 
hatóságai, élén az ev. papi család
ból származó Svehla Elemér főbíró
val szeretettel és kegyelettel fogad
ták az ősz lelkipásztort, aki titkárjá
val, Kirchner Rezsővel érkezett a 
zászlódíszt öltött községbe, ahol az 
egyházközség lelkésze, presbytériuma, 
politikai község stb. stb. üdvözölték. 
Másnap, Szentháromság utolsó vasár
napján, már korán reggel minden
felől sereglett össze a hívók soka
sága. Az istentiszteleten részt vett a 
vármegye főispánja, tanfelügyelője, 
Reffay püspök a lutheránus eszme 
apostolával, Scholtz Oszkárral kép
viseltette magát. A liturgiát a sziráki 
lelkész, Révész Alfréd végezte. Mi
kor ihletett ajakán felcsendült a 84. 
Zsoltár szava: Mely igen szerelme- 
tesek a te hajlékaid, oh seregeknek 
Ur a . . .  még az idegen valiásuak is 
könnyeztek a meghatődottságtól Az 
»Isten én erőm és bizodalmám« el- 
éneklése után a püspök lépett az ol
tár elé s gyönyörű, magasszárnya- 
lásu beszédében szent rendeltetésé
nek adta át a harangokat. Szólott a 
harangok keletkezéséről és hivatásá
ról, mesterien beleszővén Pál püspök 
által 297-ben öntött első harang tör
ténetét. Amikor szólott a harangok 
hivatásáról, az élőket hi fogatni, a 
veszedelmet jelezni s a halottakat el
siratni s megszólaltak az új harangok, 
szem nem maradt szárazon; hiába, 
nincsen szebb dolog a világon, mint 
az Úr dicsérete és szolgálata 1 Az 
áhítatot még fokozta az új tanító ál
tal igen szépen betanított dalárda 
alkalmi éneke.

Az ünnepi szent beszédet 1. Kor
könyve 8.22—30 alapján a templom
ban a dengelegi, a templom előtt a 
szabadban az acsai lelkész Zsolt 95 .
6—8- alapján végezte. Az adakozók 
névsorát a helyi lelkész olvasta fel. 
Adakoztak nemcsak a helybeliek, 
evangélikusok, de igen szépen a más 
valiásuak is. A püspöki á'dás után 
a gyülekezet ünnepélyes közgyűlést 
tartott, melynek keretében a püspök 
részleges kanonika-visitáciőt végzett. 
Megjelentek a vármegye nevében a 
főispán, a járás nevében a főbíró, 
a politikai község képviseletében a 
körjegyző és a községi biró. Jegyző
könyvbe vétetett, hogy ezentúl a lel
kész és tanító fáját a politikai község 
fogja kiszolgáltatni, a hívek terhe 
csak a befuvarozása.

A kanonika-visitácionális közgyű
lés után kedves meglepetésben volt 
részünk. A kultuszminiszter megbízá
sából és képviseletében a vármegye

tanfelügyelője költői ihletségü beszéd
ben adta át Tátrai János, Vanyarcz 
nyugalomba vonult kántortanítójának 
a miniszter átiratát, melyben a ne
vezett tanítónak a népnevelés terén 
48 éven át szerzett érdemei dicsérő 
elismerésben részesültek. Az ünnepelt, 
kit váratlanul ért a kitüntetés, meg
hatva mondott köszönetét úgy a tan- 
felügyelő, mint a püspök beszédére.

A különben ködös novem beri nap 
a vanyarczi egyházközség legragyo
góbb  napja volt. Szekey Andor.

Toronyavatás Hernádvécsén.
A legerősebben megcsonkított tiszai 

kerületnek alig van olyan egyháza, 
ahol a legutolsó két esztendő alatt 
valami negyobbszerű egyházi alkotás 
ne kérte volna a főpásztor áldását. 
Templomrenoválás, toronyépítés, ha 
rangok és orgonák beszélnek az áldo
zatos egyházszeretetról. A hernád- 
vécsei kis egyházközség is felemelően 
szép példáját adta a bithűségnek és 
áldozatkészségnek, amikor valóra vál
totta régi törekvését s lelkes buzgó- 
ságú papjának a vezetése alatt csinos 
tornyot épített szerény imaházához. 
Valóban örömnapja volt az egyház- 
községnek az egyházi év utolsó va
sárnapja, mikorra körébe érkezett az 
ünnepségre szeretettel várt főpásztor. 
Megindultak a messze vidéken, szór
ványban élő evangélikusok s nem 
egynek felcsillant szemében az öröm 
könnye, amikor meglátta a fák közül 
alig kiemelkedő temploma mellett a 
kiemelkedő, égre mutató fehér falu 
tornyot. Az avató istentisztelet a 
gyülekezeti ének után Nemes Károly 
esperes imádságával és Tóth József 
alesperes bibliaolvasásával kezdődött. 
Alkalmi ének után az oltár elé lépett 
Qeduly Henrik püspök s a Példabe
szédek Könyvének 18. része 10 verse 
alapján megtartotta mély hatást keltett 
felszentelő-beszédét. Weiszer Ernő 
helyi lelkész az építés történetét is
mertette. Kiemelve a hívek nagy 
áldozatkészségét A zsúfolásig meg
töltött templomból kiszorult sokaság
nak Marcsek János lelkész tartott 
alkalmi istentiszteletet. Nagyon meg
ható jelenet volt, mikor a főpásztor 
ajkairól hangzott ároni áldás után 
az egész gyülekezet a torony köré 
sorakozott s áhítattal hallgatta, amint 
a püspök és papjainak ajkán felhang
zott a torony előtt az ősi ének: 
Áldjad meg Isten e munkát... .  A 
Himnusz zárta be a feledhetetlen 
ünnepséget. — Jól esett látnunk a
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templomban a község egész társadal
mát s a különböző vallásfelekezetek 
papjainak megjelenését így együtte
sen magasabbra hatolt az »Isten áldd 
meg a magyart« dallama. — Az ün
nepély végeztével a püspök a lelkész
lakon a tisztelgő küldöttségeket fo
gadta.

Az Egyház Urának áldása legyen 
a gyülekezeten, az dj alkotáson, a 
lelkes vezetőkön.

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !

Hét ádventi levél.
Dec. 7. Rendes gyü lekezet! Jelenések 

2.1—7. Aki enged az ádventi léleknek, 
szabad annak bepillantani azokba a leve
lekbe is, amelyekkel az Úr az ádventi 
gyülekezetekhez szól, amely ellen nem 
hozható fel semmi rossz, ami másutt meg
van, sőt felhozható mellette több jó, ami 
sok helyütt nincs meg. Minden kérdésre 
kedvező választ tudnak adni, csak arra az 
egyre nem: „Mikor volt utolján megújulás“. 
Pedig az a gyülekezet, hol régóta nem volt 
megújulás, nemsokára már rendesnek sem 
lesz mondható.

Dec. 8. Szenvedő gyü lekeze t! Jelenések 
2 . 8—1 1 . Egy esztendő alatt , olyan sok 
mondanivaló gyülekezik fel az Úr szivében 
egy gyülekezet számára. Vájjon ki hallgatja 
meg őt? A szenvedő gyülekezet bizonyára, 
— ha nevét nem a maga betegségétől kapta, 
hanem azért, mert harcot kellett vívnia 
azokkal, akik csak névleg keresztyének. 
Milyen jó olvasnia ennek a drága ádventi 
levelet!

Dec. 9. E ngedékeny g yü lek eze t! Jelené
sek 2.12—17. Vannak a világnak különösen 
kitett gyülekezetek. Ezeket különösen meg
környékezi az engedékenység veszélye. Az 
ádventi levél arról szól, hogy a világnak 
és testnek tett engedmények levonandók. 
A dolog nem megy simán. De nagy isteni 
titkokba nyernek beavatást azok, akik 
ebben a szolgálatban magukat felajánlják.

Dec. 10. Fejlődő gyü lekezet! Jelenések 
2.18—2«. Mily boldog lehet a fejlődőnek 
konstatálható gyülekezeti A fejlődést nem 
az istentiszteletek, egyesületek, biblia órák, 
jobb szónoklatok száma dönti el, hanem 
a cselekedetek. S itt is az, hogy mennyi 
történt a Sátán müveinek lerontására. Fej
lődő gyülekezet, meg ne állj I Ne emberek, 
újságok, jegyzőkönyvi kivonatok dicsérő 
tükrében nézegesd magad, hanem Annak 
a szemében. Akinek tekintete olyán, mint 
a tűzláng!

Dec. 11. T etszhalo tt gyülekezet. Jelené
sek 3 . 1—6 . Nem hozható fel ellene semmi 
kifogás, de nem mondható el róla semmi 
jó, — holott nevénél, múltjánál, földrajzi 
fekvésénél és lelki alkatánál fogva sokan 
néznek reá, sokan várnak tőle. Mozgató, 
rögtörő, vezér-gyülekezetté kellene lennie 
s ébresztés helyett altató dermedtség sápad 
ki belőle. Még jó, hogy néhányan vannak, 
akik hallják benne, hogy mit mond a Lélek 
ennek a gyülekezetnek!

Dec. 12. N y ito tt a jtó  előtt álló gyü leke
ze t ! Jelenések 3 . 7—13. Szokatlan címzése 
van e levélnek. Nem veszett ki a fajtája 
az ilyen gyülekezetnek! Várj csak! Hadd 
legyenek megújuló, szenvedő, fejlődő gyü
lekezeteink, majd nem kell úgy keresni a

postásnak, hogy hova vigye ezt a levelet. 
S bizonyosan van már most is hely, ahol 
az evangélium tisztán hirdettetik és nincsen 
semmi gát és ellenállás I Ahol a sok siker
telen kísérlet után, átadják a szerepet az 
élő hitnek! Menj levél, menj, és mondd 
meg abban a gyülekezetben, hogy. oldott 
sarúval járjon mindenki, mert az Úr cse
lekedni akar nagyot benne I

Dec. 13. H atározatlan  gyülekezet. Jele
nések 3 . 1 1—22. Rátaláltál-e már a ti gyü
lekezeteteknek szóló levélre? Csak nem 
ez az utolsó az, amelynek az a baja, hogy 
akar is, nem is hívő gyülekezet lenni. 
Határozatlan gyülekezeti Könnyen önteltté 
válhatsz s Jézus nem foglalhat helyet te 
benned 1 ő  azért még nem vet el téged, 
újra ajtódba áll, s lelkeket ad néked, kik 
határozott keresztyén életet élnek minden
kép tebenned, te szegény, határozatlan 
gyülekezet 1 ainc» Hadár.

Harangavatás Kertén.
Szánthó Ignác és f. Berecz Eszter kis- 

piriti fiókgyülekezeti egyháztagok a kertai 
templom részére 264 kgr.-os harangot ön
tettek uj vaskoronával és huzókészülékkel 
összesen 378 kg. összsúlyban 25 millió 
korona költséggel a harctéren hősi halált 
halt egyetlen fiuk emlékezetére.

A harangot nov. 15 én hozta be a gyü
lekezet az állomásról. A hitbuzgó nemes 
szfvü adományozókért Piritre küldött, a 
lovasbandériumtól kísért kocsi megérke
zése után a templom mellett felállított me
net kiindult a harangért. Festői kép volt a 
menet a kertai és karakószörcsöki 20 tagú, 
csikósruhába öltözött bandériumával; a 
hatökrös, virágsátort ábrázoló harangot 
hozó szekerével, a magyarruhás lányok és 
legények négy-négy ökrös szekerével, a 
menet élén a nemzeti lobogóval 8 a kertai, 
karakószörcsöki és kiskamondi presbyte- 
rek és egyháztagok számos kocsijával. Az 
állomáson az adományozó Szánthó Ignác 
tb. gyűl. felügyelő intézett egyszerű, de 
szívből fakadó buzdító szavakat a fogadó 
gyülekezethez, míg a templom előtt a lel
kész mondott meleg szavakkal Istenhozot
tat a megérkezett harangnak.

A felavatási ünnepély nov. 22-én folyt 
le a templomot zsúfolásig megtöltött hívek 
serege előtt. Nov. 21-én érkezett meg Ta
kács Elek, az egyházmegye esperese, akit 
lovasbandérium kísért a lelkészlakhoz, ahol 
a presbytérium élén a lelkész, a nöegylet 
és ifjúság részéről nagy virágcsokor át- 
nyujtásával Badáczy Ibolyka úrleány üd
vözölték, míg a felavatási ünnepélyre meg
érkezett Szánthó Ignácot Belse Irén kö
szöntötte virágcsokorral.

Az ünnepély „Erős vár a mi Istenünk“ 
éneklésével, Somogyi Károly szőllősi lelkész 
oltári imájával és Novák Rezső ajkai lelkész 
oltári igeolvasásával vette kezdetét. Sülé 
Sándor kertai tanító vezetésével az ifjúsági 
vegyeskarnak Gombócz-Beethoven: „Szent 
oltárod zsámolyán“ fohászának eléneklése 
után Takács esperes Ézs. 55. r. 6 verse 
alapján élő, munkáshitre buzdító, szivet- 
lelket lekötő beszéde keretében felavatta 
és hivatásának átadta a harangot, emlékez
tetve mindeneket, hogy a harang intve szól: 
„Keressétek az U/at, mig megtaláljátok és 
hívjátok őt segitságül, mert közel vagyon!“ 
A szemekben a hála és az öröm könnyűi 
csillogtak, mikor a megszólaló harang 
messze hallszó szép szavával Istenhez 
emelte vágyódó lelkeinket.

E r z s é b e t  K i r á l y n é
s z á l l ó  B u d a p e s t ,
IV., EGYETEM-UCCA 5—7.

<3 P

Elsőrendű modern polgári szálló, 
a Belváros központjában. Köz
ponti fűtés, mosdók hideg-meleg 
vízvezetékkel. Lift. Elismert jó 
konyha. Esténként cigányzene. 
Polgári árak. Evangélikus papok 
és családok megszokott talál- 
=  CZI = kozó helye. = 3—12 =

S Z A B Ó  I M R E ,  szállodás.

A gyülekezet hősi halottjainak emlékére 
meghúzott harangok bús akkordjainak el
hangzása után Ihász Mihály helyi lelkész 
a szószékről hirdette az igét a Filip. 1. 4. 
r. 19—20. versei alapján, hálákat adva a 
gondviselő Istennek, „aki megteljesitette 
nekünk azt, amiben szűkölködtünk, az ö 
gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus 
Jézus által 1“ Az adakozókat — a jól cse
lekvés tudatának kiengesztelődést nyújtó 
balzsamával vigasztalva — Isten akaratán 
megnyugvásra vezette; a gyülekezetét pedig 
a hit és erkölcs, az érzelem és gondolat 
tisztasága krisztusi fundamentomára mu
tatva intette a harang szavának — az Isten 
hívásának meghallására, megértésére és 
követésére!

Azután az esperes egyhizlátogató köz
gyűlést tartott s örömmel állapította meg 
a gyülekezetben élő vallásosságot, hithü- 
séget és áldozni tudást és az áldásosán 
működő belmissziói munkásságot, amelynek 
bizonyságtevői a templomot szerető hívek, 
a tisztán egyházi adózásból fennálló egy
házközség rendezettsége az 1924-ben fel
épített új lelkészlakás és az a megértő és 
együtt munkálódó szép viszony, melyben 
a gyülekezet és tisztviselői egymással élnek 
és munkálkodnak.

A délutáni istenitiszteleten Ihász László 
kisbabod lelkész a Kolos. 1. 1. r. 9—14. 
versei alapján tartott irásmagyarázatot, a 
lelkeket fogvatartó hitteljes meggyőződés 
szavaival erősítve a gyü ekezetben az evan- 
géliomi világosságnak az Isten akarata 
cselekvésére vezető és ezáltal Krisztus 
békességére vivő erejét.

Az offertórium a gyülekezeti kiadásokra
491.000 koronát eredményezett, míg Szánthó 
Ignác ez alkalommal ismét 800.000 koronát 
adott a gyülekezet céljaira. Meg kell még 
emlékezni Vermes Károly felügyelőhelyettes, 
Szánthó Gyula, Beke Sándor, Szőke Ferenc 
és Rosta László egyháztagokról, akik ge
rendákat adományoztak a toronyba új 
harangállványnak és özv. Szabó Lajosné 
szül. Király Karolina karakószörcsöki hit
buzgó egyháztagról, ki a közelmúlt időben
500.000 korona értékű értékpapírt adomá
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nyozott a kertai, filiákkal közös gyüleke
zetnek. Mindezekért pedig „áldassék az Úr, 
a mi Istenünk, ki nekünk oltalmunk és 
erős várunk; övé legyen a hála, a dicséret 
és a dicsőség mindörökké 1“

KORKÉPEK.
K arcolatok a hétről.

Budapesten egy héten belül két 
ízben is, d ü h ö n g ő  ré sze g ek  pánik
szerű riadalmat keltettek.

Az Augusztatelepen nagy ribilliót 
okozott H. K. nyug. vasutas, aki késő 
éjszaka részegen ment haza és mert 
felesége szemrehányást tett neki, bal
tát ragadott és rárohant anyjára, 
fiára és apósára és valamennyit le
ütéssel fenyegette. Családtagjai csak 
úgy tudtak megmenekülni, hogy az 
ablakon ugrottak ki az uccára. H. 
ekkor nekiesett a lakásberendezésnek 
és e m b e re k  h iá n y á b a n  a b ú to 
r o k a t  d a ra b o lta  fe l.

N. L. uccaseprő miután fogadás
ból egy hajtásra kiivott egy liter bort 
s úgyszólván percek alatt olyan ittas 
lett, hogy nekiment barátainak és le 
akarta szúrni őket s miután barátai 
elszaladtak előle, egy 20 cm. hosszú 
nyitott késsel a kezében a Terézkörút 
mellékuccáiban ö s sze s zu rk á lt h a 
m a r  h é t já ró k e lő t és le s zú r ta  
a  r e n d ő r t .

Eltekintve az egész országban nap
nap után megismétlődő hátborzongató 
esetektől, csak a fenntebbi két eset is 
kell, hogy gondolkodóba ejtse az in
téző köröket, hogy valamit mégis csak 
kellene tenni az alkohol kiszolgálta
tása körül. A z  ita lm é r é s  k é rd é sé t  
— i t t  a  legfőbb id e je  — b izo 
n y o s  ir á n y b a n r e n d e z n ik e lle n e .  
Ez nemcsak az antialkoholistáknak, 
de minden — embertársainak életbiz
tonságát szivén viselő — jóravaló 
embernek legfőbb óhaja ma már nap
jainkban.

A társadalom nem elégedhetik meg 
többé azzal, hogy egy nyolcszoros 
tömeggyilkos, miután cellájában ki
aludta vérgőzös mámorát: egyszerűen 
bocsánatot kér, vagy pedig talán né
hány hónapra szabadságvesztésre ítélve 
a börtön falai között azzal vigasztalja 
magát: no nem baj, ha egyszer ki
szabadultam, annál nagyobbat iszom.

Nemesített sárga magyar fajbaromfi, a 
budapesti nemzetközi baromfikiállitáson II. 
és 111. díjjal kitüntetve. Edzett, igénytelen 
faj, kitűnő téli tojó. Idei jércék és kakasok 
jutányosán, eladók Földváry Valérie tyuká- 
szatában Öttevény, Győr megye. 1—3

Adalozzmit a Haraigszi fentartására!

HETI KRÓNIKA.
A magyar nemzetgyűlés még mindig 

a költségvetést tárgyalja. — Bethlen minisz
terelnök, Búd pénzügyminiszter, valamint 
Klebelsberg kultuszminiszter Genfbe utaz
tak. A miniszterelnököt addig idehaza Vass 
ózsef miniszter helyettesíti. — Az újabban 
elmerült királykérdéssel kapcsolatban a 

miniszterelnök oda nyilatkozott, hogy az 
egész hisztérikus roham, amelynek abszo
lúte semmi jelentősége nincs. — A szo
ciáldemokraták részérél erős támadásokat 
intéztek a tábori püspökség intézménye 
ellen. — Az állami pénzverő február fo
lyamán üzembe lép. — Az egyetemen is
meretlen tettesek az egyik tanteremben le
vették a keresztet és összetépték a Hiszek
egyet tartalmazó kartonlapot.

A felvidéken Rózsahegy község lakos
sága megtámadta és kiverte a cseheket.

Szerbia és a Vatikán között éles ellen
tét támadt. A pápai nunciust a kormány 
ki akarja utasítani Belgrádból.

Az új francia miniszterelnök, Briand, 
csütörtökön mutatkozott be kormányával 
a kamarában. — Megalakult a „kék inge- 
sek“ fasciója.

A portugál köztársaság elnöke tiszt
ségéről lemond.

Az Egyesült-Államok és Angolor
szág, másrészt az Egyesült-Államok és 
Brazília között nagy gazdasági harc van 
folyamatban. A háborúság tárgya két áru
cikk: a kaucsuk és a kávé.

A L uther-T ársaság  köréből.
A Luther-Társaság Széchenyi-ün- 

nepe. A Lnther-Társaság Budapesten 
a Deák-téri iskola termében december 
15-én d. u. 6 órakor Széchenyi-em- 
lékfinnepet tart, amelyen a nagy ma
gyar történelmi jelentőségét Pékár 
Gyula és K«pi Béla elnökök méltat
ják. Az emlékünnepre, mely volta- 
képen hazai egyházunk hódolata 
Széchenyi emléke előtt, az elnökség 
a tudományos társulatokat és intéze
teket s a Széchenyi-családot is meg
hívja.

A Luther-Társaság idei közgyűlé
sét, mely november 22-én nem volt 
megtartható, dec. 15-én a Széchenyi 
ünnep alkalmán, este 7Vz órakor 
Budapesten a Deák téri polgári iskola 
termében tartja meg. Főtárgyai: a 
titkári jelentés, munkaprogramm, a 
tagdíjak megállapítása, számadás és 
költségvetés, — Jelentkezést elfogad' 
dec. 10 ig a titkári hivatal (Kovács 
Sándor V., Hold u. 29.) vasúti ked 
vezmény biztosítva van.

A Luther-Társaság és Muzeum, 
mely a Luther-Társaság igazgatása 
alatt áll s az egyet, egyház Üllői úti 
házában van elhelyezve, a múlt héten 
gazdag adománnyal gyarapodott — 
Szontágh Tamás, a budapesti egyház 
érdemes tagja, 32 ládára s 10 nagy

kötegre rugó könyvtárát a Luther- 
Könyvtárnak adományozta, még pedig 
szekrényekkel és polcokkal együtt. 
Az értékes adományt Kovács Sándor 
igazgató őr átvette és legközelebb 
megkezdi katalogizálását.

HARANGSZÓ.
Advent II. vasárnapján.

E p. R óm a 1 5 .4 —13.
A z apostol gyön yörű en  ra jzo lja  m eg  

levelének idézett részében egy ádventi gyü
lekezetnek felemelő képét. R ám uta t a  
fundam entum ra, am elyen a z  áll, a  lélekre, 
am ely a z t á t m eg á t já r ja  és a  ju talom ra, 
am ely  osztályrészül j u t  nek i a  Szentlélek  
ereje által. _____

A leikész és tan ító  u rak  
nagybecsű figyelm ét ism ételten  
felh ívjuk a „H arangszö-K önyv- 
tá r “ kiadásában m egjelen t dr. 
Schlitt Gyula és Szombath E r
n ő : K arácsony est c ím ű  m eg
ható szín játékára, karácsony
esti teljes m űsorral. A  m ű ára  
7500 korona.

A tábori püspök Békéscsabán. Sol
tész Elemér protestáns tábori püspök leg
utóbb Békéscsabán vizsgálta felül a protes
táns katonák lelki gondozását.

Államtitkári kinevezés. A kormányzó 
a népjóléti és munkaügyi miniszter előter
jesztésére eperjesi Scholtz Kornél h. állam
titkárt, államtitkárrá nevezte ki. — Az új 
államtitkár néh. Scholtz Gusztáv bányake
rületi püspök fia.

Emlékbeszéd Gyurátz Ferenc felett.
A pápai Jókai kör első előadó estélyén, 
december 6-án, dr. Antal Géza püspök 
emlékbeszédet mond néh. Gyurátz Ferenc 
püspök felett, aki a Jókai kör elnöke volt.

Hittudományi doktor. Kiss Jenőt, a 
pécsi Erzsébet tudományegyetem soproni 
evangélikus theologiai fakultásának rkiv. 
egyetemi tanárát, néhai Kiss János szom
bathelyi evangélikus lelkész fiát, f. é. no
vember hó 21-én a debreceni Tisza István 
egyetemen „sum ma cum  la u d e“ az evan
gélikus hittudományok doktorává avatták.

Pékár Gyula kitüntetése. Az olasz 
király Pékár Gyulának, a Petőfi Társaság 
és a magyar Luther Társaság elnökének 
az olasz koronarend nagykeresztjét ado
mányozta.

Új egyházkerületi gyámintézeti el
nök. A felvidéken az ú. n. nyugati egyház- 
kerület gyámintézeti világi elnöke Paulinyi 
Vilmos lemondott. Helyébe Osztroluczky 
Géza földbirtokost választották meg.

Egyházasdengeleg áldozatkész hívei 
a háborúban elrekviralt és 330 koronával 
megváltott orgonasipokat új sípokkal pó
tolták s ezen kívül egy változattal bővítették 
orgonájukat 19 millió kor. költséggel. Az 
összeg közadakozásból gyűlt össze. Az 
egyházközség felügyelője, báró Radvánszky 
Albert másfélmillió koronát adományozott 
erre a célra. Rendkívül nagy ügybuzgalmat
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tanúsítottak az egyházközség presbyterei, 
elöljárói s általában a hívek mind készség* 
gél adakoztak a szent célra. Az új orgona 
avatása, a templomszentelés emléknapján, 
november hó 1-én, csendben, szerény ke
retek közt folyt le. A helyi lelkész végezte 
az avatást, imádsággal a Zsolt. 98 4—e. 
alapján hirdetvén az Isten igéjét. Csonka 
orgonánk emlékeztetett minket a múltra, 
mely tele van fájdalommal, könnyel, szen
vedéssel — a teljes orgona jelképe legyen 
a szebb, boldogabb jövőnek ama nagy nap, 
mely után buzgó imádság epedez száz
ezrek ajakán. Legyen áldás az új orgonán, 
a hívek seregén, legyen az orgona hangja 
a gyülekezet imádságának szárnya, mely 
az egek trónusa elé viszi a hívek minden 
fohászát, könyörgését 1

Ádventi est. A budapesti Deák téri 
Luther-Szövetség november 27-én tartotta 
első ádventi estéjét, mely alkalommal dr. 
Raffay Sándor püspök „M iért jó  a  tem p- 
lo m b a já rá s* címen tartott előadást.

Pozsony. A szlovák egyház lelkészévé 
meghívta Zoch Sámuel püspököt, modori 
lelkészt. A püspök a meghívást elfogadta.

Az evang. sajtó köréből. Advent első 
vasárnap Budapestről két evang. sajtó or
gánum is indult útnak. A bányai egyház- 
kerület kiadásában, dr. Varsányi M. és 
Kálmán R. szerkesztésében: Jöjje tek  én 
h o zíá m  címmel egy egyházkerületi és a 
budapesti magyar ev. egyház kiadásában, 
Kemény L. lelkész és dr. Mikler Károly 
szerkesztésében E vangélikus C saládi L ap  
címmel egy 4—4 oldalas gyülekezeti lap. 
— Isten gazdag áldása kísérje őket egy- 
házépltő útjukon.

Templomi hangverseny. Az evangéli
kus Leányegylet Budapesten november 29- 
én a Deák-téri templomban hangversenyt 
rendezett. Közreműködtek: A budai Luther- 
Szövetség énekkara Irsa Béla karnagy ve
zetésével, Kereszlhy Jenő orgonaművész, 
Ungváhry Eszter énekmüvésznő, Würtzler 
Béla hegedűművész.

Összeült a szlovák evangélikus zsi
nat. Október 31-én ült össze Noviszádon 
a jugoszláviai szlovák evangélikus egyház 
zsinata, amelynek az a feladata, hogy a 
szlovák evangélikus egyház alkotmányát 
kidolgozza.

A zsinat reggel 9 órakor istentisztelettel 
kezdődött az evangélikus templomban. A 
király és a kormány képviseletében Hasszán 
Prebac, a vallásügyi minisztérium osztály- 
főnöke, Noviszád város részéről Milodano- 
vics Milován dr. polgármester és Gyukov 
Alekszandar rendőrkapitány jelent meg. A 
magyar-német evangélikusokat Wack Péter 
főesperes képviselte.

Az istentisztelet után felolvasták Sán
dor király ukázát a jugoszláviai szlovák 
evangélikus egyház alkotmányának enge
délyezéséről. Ezután megválasztották a zsi
nat vezetőségét. Egyházi elnök Vörös Ádám 
esperes, világi elnök Micsatek Lajos dr. 
noviszádi ügyvéd lett.

Orgonahangverseny. A pápai evang. 
nőegylet november 29 én a templomban 
orgonahangversenyt rendezett. Közreműköd
tek : Dr. Hermann László, Szigethy Gyula, 
Szita István.

Lelkészértekezlet. A vasi közép egy
házmegye lelkészi kara Nagy György el
nöklete alatt december 8-án Szombathelyen 
lelkészértekezletet tart. Az értekezletet meg
előzőleg lelkészi gyónás.

Mikulás est. Szuchovszky Gyula vallás
tanár vezetése alatt álló ifjúság december 
4-én gazdag műsorú Mikulás estélyt ren

dezett szegény gyermekek karácsonyi ju
talmazására.

Új egyházkerület! felügyelő. A jugo
szláv magyar egyházkerület új felügyelőjévé 
dr. Róth Vilmost választották meg, az ed
digi felügyelő, Weisz Károly helyébe, ki 
Budapestre költözött. A jugoszláv magyar 
szervezkedő egyházkerületben nem volt 
eddig jelentős momentum, melyben dr. 
Róth ott nem lett volna igen sokszor — 
mint a Vándorút írja — lelkipásztorokat 
megszégyenitő buzgósággal és lelkesedés
sel. Legszebb müve; a lelkészi nyugdíjin
tézet tervezetének előkészítése.

Templomépítés Kőbányán. Ev. egy
házközség Majba V. lelkész előterjeszté
sére november 24-iki közgyűlésén lelkes 
egyhangúsággal elhatározta, hogy a jövő 
év tavaszán a világháború által elodázott 
templomépítéshez lát. E ritka lelkes gyű
lésen a lelkész szavára és példájára első
sorban a nők, azután a férfiak pár perc 
alatt megajánlottak 40 milliót, megalakultak 
a bizottságok, megindultak széles rétegek
ben a gyűjtések s megkeresik az állam és 
a főváros támogatását. Klakner Lászlóné
p. o. a templom főbejáratának költségeit 
vállalta. Az eddigi gyűjtés összege 140 
millió. A templom helyéül a szép fekvésű 
Rottenbiller-kert van kiszemele. A temp
lomot kiváló szakemberünk, dr. Lux Kál
mán műépítész terve szerint Gratz Dániel 
egyháztanácsos, építész fogja felépíteni, 
akik Majba lelkésszel együtt a fővárosi 
tisztviselőtelepen máris szereztek egy szé
pen berendezett imaházat. A lelkes gyűlés 
Majba lelkész éltetésével véget ért. Ritkán 
vettünk részt manapság ilyen emelkedett 
hangú evang. egyházi közgyűlésen. Van hát 
még buzgóság és áldozatkészség e szörnyű 
időkben is evang. egyházunkban 1 Másutt 
i s : csak tovább előre és fölfelé 1 Erős vá
runk nekünk az Isten I Sok ilyen eredmé
nyes gyűlést a diaszpórában 1

Előadás. November 30-án Szegeden az 
újonnan alakult evang. nőegyletben dr. 
Szlávik Mátyás tanár előadást tartott „A nő 
szerepe az evang. egyházban“ címmel.

Egyetemes gyűlés. A tót evangélikusok 
egyetemes gyűlésüket nov. 25-én tartották 
Eperjesen. November 24-én az egyetemes 
gyámintézetük tartotta ülését. A magyar 
istentiszteletet itt Fábry Viktor, a szlovákot 
Hlavác Milán moróci lelkész végezték.

Szórványgondozás. Kedves napjuk volt 
a felcsúti szórványban lakó ev. híveknek 
f. évi november 22-én, amikor a csabdi-i 
anyagyülekezet valóban apostoli buzgalmú 
lelkésze, Horváth Sándor körükben meg
jelent és a ref. templom szives átengedé
sével abban istenitiszteletet tartott, úrva
csorát osztott. Templom után Parthy Ká- 
rolynak, az országoshírű nagy méhésznek 
családja és Binder Adolfné úrasszony látták 
vendégül kedves hajlékukban a missziói 
munkát végező lelkipásztort. Mikor az ebéd 
végeztével a lelkész a nagy területen szét
szórtan élő hívek felkeresésére akart indulói, 
a szórványnak egyik buzgó tagja, Koch 
Jakab már fogatával várta és így lehetővé 
tette, hogy a lelkész minden egyes hívét 
otthonában is meglátogathatta. Nagy hálával 
és köszönettel adózunk e helyütt is Gaál 
Antal ref. lelkész úrnak, ki az ev. isten- 
tisztelet tartását nemcsak lehetővé tette, 
hanem gondosan elő is készítette. — Az 
Úr áldja meg a magvetés nemes munkáját I

Kerületi lelkész. Pozsony székhellyel 
Drobny János óturai lelkész kerületi lel
késszé választatott meg.

Házavatás. A pápai kér. munkásegye- 
sület székházának felavatása alkalmából 
Mesterházy László lelkész az ev. egyház 
részéről mondott ünnepi beszédet. Az evan
gélikus egyletek üdvözletét Fadgvas Aladár 
vallástanár tolmácsolta.

Hodrusbányán lelkésszé Zsilinszky Ká
rolyt választották meg Romániából.

Temetőavatás. Szép ünnepe volt okt. 
1-én a vásárosfalui evang. leánygyüleke- 
zetnek. Ekkor avatta fel Puskás Jenő beledi 
lelkész a gyülekezet új temetőjét, amelyet 
a gyüleket buzgó egyháztagja és jóltevője, 
Mátis János és neje Edvy Teréz adomá
nyoztak Istenben boldogult egyetlen fiuk 
nemes kívánságára és emlékére a gyüleke
zetnek, hogy ezáltal a jócselekedet által 
is enyhítsék fájdalmukat és bizonyítsák Is
ten egyháza iránti szeretetüket. A felava
tásra váró új temetőben, — amelynek ke
rítését és kapuját ügyes leánykezek díszí
tették fel az ünnepi alkalomra — a tűzoltók 
és levente egyesület vontak sorfalat. Fel- 
zendült a megható közének: Szenteld meg 
ez új temetőt 1 — melynek elhangzása után 
Puskás Jenő beledi lelkész imája keltett 
igaz áhítatot. Az ezen alkalomra összeállí
tott ifjúsági énekkar karéneke után Hantó 
Sándor alkalmi költeményt szavalt igaz 
belső átérzéssel. Az ünnepély magvát az a 
szép beszéd képezte, amelyet Puskás Jenő 
beledi lelkész tartott. A beszéd végeztével 
Póczik Ilonka szavalta el Szász Károly: 
Hit, remény, szeretet című költeményét, 
majd az énekkar adta elő: Az én időm 
mint a szép nyár c. szép énekünket. Majd 
Puskás Jenő lelkész ima keretében felavatta 
magasztos rendeltetésére a könnyektől meg
szentelt helyet. Közének zárta be az ün
nepélyt.

Polány. A polányi leánygyülekezet nov.
17-én tanító-választó közgyűlést tartott, 
melyen egyhangúlag Schrauf Ernő bakony- 
bánki tanítót választotta meg, utána pedig 
Petter János nyugalombavonult tanító lakása 
elé vonult, ahol Brenner Ede ecsényi leik. 
megható szavakkal mondott neki köszönetét 
közel félszázados áldásos munkálkodásáért 
s őt a gyülekezet soha el nem múló sze- 
retetérő és hálájáról biztosította.

Széchenyi emlékünnep. A szentgott
hárdi Diákszövetség november 28 iki össze
jövetele alkalmával Széchenyi emlékének 
áldozott. Berger Lajos s. lelkész a kiosztott 
talentumokról szóló bibliai magyarázata 
után az elnöklő lelkész rövid megnyitót 
mondott, melyben reámutatott, hogy Szé
chenyi az igaz vallásosság és hazaszeretet 
tekintetében mindenkor követendő példa 
gyanánt tündököl a magyar ifjúság számára. 
Ba'dauf Károly ifj. elnök felolvasásában 
Széchenyi életét és munkásságát ismertette, 
míg Belső Károly VIII. o. t. Széchenyi éb
red c. költeményt adta elő nagy hatással.

A mitrovicai fegyházból kitiltották 
a „Vándorút“-at. Szántó Róbert szerkesz
tésében megjelenő jeles evang. társadalmi 
lapot a mitrováciai fegyház igazgatósága a 
fegyház területéről kitiltotta.

Bácsfalu, Türkös és Tatrang lutherá
nus magyar iskoláit az erdélyi iskolaügyi 
hatóságok bezárták. A hétfaluhoz tartozó 
fenti három község lutheránus iskolagond
noksága megfelebbezte a tanügyi hatóságok 
végzését. Erre — egész szokatlan újszerű
séggel — a gondnokságok vezetőit Buka
restbe hfvta a közoktatásügyi miniszter, 
hogy a bezárások ügyét megbeszéljék. A 
küldöttség sok költséggel el is utazott Buka
restbe és kihallgatásra jelentkeztek Ang- 
helescunál, aki azonban nem fogadta a kül-



392 HARANQSZO. 1925. december 6.

döttséget. Erre a hétfalusiak végigkilincsel- 
ték az összes ügyosztályokat, teljesen ered
ménytelenül : egyik helyről a másikra uta
sították, sehol érdemleges választ nem 
adtak a bezárásra vonatkozóan. A küldöttség 
hazatért, végül is otthon aztán megkapták 
a szokásos választ: az összes magyar 
gyerekeket belekényszerítették a hatóságok 
a román állami iskolába.

Az Evang. Egyház alkotmánya a 
Luther-Társaság kiadásában karácsonyra 
megjelenik. Előjegyzést elfogad a titkári 
hivatal (V., Hold u. 29.)

ÚJDONSÁGOK.
Fáklyás felvonulás a Kormányzó 

tiszteletére. A kormányzó december 6 i 
névünnepe alkalmából a Turul-szövetség 
rendezésében a magyar egyetemi ifjúság 
az idén is rendkívül nagyszabásúnak ígér
kező fáklyás felvonulást rendez.

Felszentelték az ungvári evangélikus 
templomot. Dr. Jánoska György evang. 
püspök magyar és tót nyelven felszentelte 
az ungvári temp'omot s azután Krecsméry 
Gyula magyarul, Megyera János tótul és 
Mandl György németül tartottak beszédet.

Táncmulatságok tilalma az ádventi 
idő alatt. Az államrendőrség pécsi kapi
tánysága a katolikus egyesületek, intézmé
nyek és plébániák együttes kérelmére a 
nyilvános zajos táncmulatságok tartását az 
ádventi időre november 28-tól, december 
25-ig betiltotta.

Elesett hősők emléke Békéscsabán. 
Az elesett hősök emlékét méltó formában 
akarja Békéscsaba városa megörökíteni. A 
megye alispánja hozzájárult ahhoz, hogy 
az emlékmű felállítására szükséges össze
get ne társadalmi úton, hanem a közönség 
megadóztatásával teremtsék elő.

Hegyes! Mari meghalt. A magyar 
művész-világot ismét súlyos veszteség érte. 
Hegyesi Mari a Nemzeti Színház értékeinek 
egyik legnagyobbja elhalt.

Országszerte nagy havazás. Országos 
jellegű havazás volt, s a je'ek szerint tartós 
lesz. A mezőgazdaságra a havazásnak csak 
előnyös hatása van.

Magyar zsidók ünnepe. A magyaror
szági zsidóság fényes keretek között ünne
pelte meg a recepció 30-ik évfordulóját.

Meghalt Petőfi tót fordítója. Pod- 
hradszky Emil kiváló tót Petőfi fordító 
Szolnokon elhunyt.

Gróf Zichy Rafaelt feleségének váló- 
pőrében a budapesti büntető törvényszék 
másfél évi börtönre (télte.

Szomorú statisztika. Geszti józsef 
Debrecenben a tüdővész pusztításáról tar
tott előadásában statisztikai adatokkal iga
zolta, hogy az európai államok között a 
halálozás legnagyobb Magyarországon, leg
kisebb Angliában és Dániában.

A téglaégető kemencében megsült. 
Budapesten az egyik téglagyár kemencéjé
ben szénné égve holtan találták Matlár 
János 80 éves munkanélküli napszámost.

Indián a bitófa alatt. Amerikában a 
napokban végezték ki Georgen Dixun Saja- 
nameit, a hírhedt indián gyilkost. A réz- 
bőrű a kivégzés reggelén új ruhát kért, 
élénekelt egy egyházi éneket és azután 
nyugodtan állt a bitó alá.

A Balatonnál való nyaralhatás kérdését 
a Balatoni Szövetség törzsintézménye új 
formában kívánja önteni, amikor keresi a

módot, hogy szövetkezeti alapon Udülőhá- 
zakat építsen, amelyekben részes társak 
olcsón és kellemesen nyaralhatnak és az 
épített helyiségek felett szabadon rendel
keznek. A mozgalomhoz vármegyék, váro
sok, országos és vidéki testületek, de 
egyénekből álló csoportok is csatlakoztak 
és az eszme a közel jövőben megvalósu
lásra kerül. Érdeklődők forduljanak a Ba
latoni Szövetséghez Balatonfüredre.

Legjobb és legkedveltebb szépirodalmi 
lap „A z U j Id ő k “. Szerkeszti Herczeg Fe
renc. Ára negyedévre: 80.000 korona.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000;kor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u 16. Bpest.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be:
— A számok ezreket értékelnek. — 

Szombathelyről: Vitális Károly 34, Fran- 
kovics Károly 4, |utassy Teréz 4, Sarkady 
Károly 10, Szabó József 36, Papp Gusztáv 
30, Edvy Lajos 8, Mesterházy József 4, 
Rátz István Söpte 4, özv. Mihátsi Pálné 
Ostffyasszonyfa 4, Nagy Pál Szenttamáspta 
4, Bobáról: Tompa László 34, Szelestey 
László 8, Erhardt József Csabrendek 20, 
Kocsi Pál Karakószörcsök 4, Geyer Irma 
Kisbér 4. Mórotz Sándorné Vasvár 4, Pécs
ről : Brünner Emilia 8, Dormuih Istvánná 
2, Szabó Róza Rábcakapi 4, id. Fodor 
Ferenc Pusztagyimót 10, Balogh Ernő 
Nagygeresd 4, Payr Gusztáv Csorna 8, 
Adorján Ferenc Zalaszentgrót 4, Ágoston 
Lajosné Keszthely 4, Berger Miksa Székes- 
fehérvár 10, Horvá'h Dezső Zalakoppány 4, 
Dómján Ferenc Dergecspuszta 4, Bordács 
András Tapolca 10, Döbrönte Károly Ke- 
meneshögyész 4, Pápáról: Fodor Ferenc 
10, Horváth István 4, Kardos János 4, dr. 
Neun János Dombóvár 4, Gyalog István 
Kéty 4, Jeszenszky Gyula Csömör 4, ifj. 
Markó József Ipolyvecze 4, Frau Graben
hofer Lackenbach 30, Sopronból: dr. Kar
ner Károly 4, Varjú Sándor 10, Bencsik 
Lídia 4, Sárvárról: Róth János 34, Dékán 
Sándor 4, Csacsovits Istvánná 4, Remete 
Ida 4, Forintos István 4, Zetter Gottlieb 4, 
Meleg Sándor 16, Körmendről: Sárkány 
Ferenc 4, Simon Sándor 4, Zwiefel János 
14, Bazsó Ferenc 4, Reiber Dénes 4, Szen
tes Sándor 4, Holczhammer János Bősár
kány 20, Varga József Ostffyasszonyfa 4, 
Farádról: Szilvássy Kálmán 5, Mikó János 
4, özv. Szabó Gyuláné 16, Kemenesmaga- 
siból: Guóth István 4, özv. Jánossy Ádámné 
4, Mód József Gutorfölde 10, özv. Rosta 
Mihályné Kemenespálfa 4, Szentantalfáról: 
Vratarits Lajos 4, Sólyom Dénes 36, Vesz
prémből : dr. Zauner Róbert 14, Schelle 
Frigyesné 28, Sarkadi,Gábor Nagyalásony 
4, Szarvasi Kornélia Úzd 4, Csonka Róza 
Alsónána 4, Kövesy Lajos Lövő 10, özv. 
Bihar Józsefné Fonyód 20, Győrből: Erdős 
Sándorné 4, özv. Szalay Sándorné 4, Tóth 
Lajos 4, Kövecses János 4, Mogyorósy 
Józsefné 10. Póczy István 4, Falb Mária 4, 
Paveszka Mihály 4, Trogmayer Károly 4, 
Lucsán Mihály Csornád 4, Kiskőrösről: 
özv. Mildschütz Mátyásné 4, özv. Revaló 
Jánosné 4, Rákospalotáról: ifj. Molnár Ist
vánná 10, Fischer Sarolta 10 ezer koronát.

felel«! uerkMsU ée kU46: CZIPOTT GÉZA 
B ratgottU ii, T ú r á m é n « . 

BserkeuMtári: NÉMETH RABOLT. 
Kéelrttokal nem adunk rtaaaa.

M eghívó
az Újpest—Árpád-úti Mozgószínház vállalat 
R. T. 1925. évi december hó 30-án d. u. 
6 órakor a Budapest—Lipótvárosi Takarék- 
pénztár R T. (Budapest, Vilmos császár-út 
36. sz. I. emelei) üléstermében megtartandó 
rendkívüli közgyűlésére. Tárgysorozat: 1. 
Határozathozatal a Részvény-Társaságnak 
a 4200/1925. P. M. sz. rendelete következ
tében kimondandó felszámolása tárgyában. 
2 Felszámolók megválasztása. 3. Esetleges 
indítványok.

Azon részvényesek, akik a közgyűlésen 
résztvenni szándékoznak, tartoznak rész
vényeiket vagy elismervényeiket legkésőb
ben a közgyűlés napja előtt három nappal 
a Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztárban 
a hivatalos órak alatt letétbe helyezni.

Budapest, 1925. nov. hó 21-én.
1—2 Az igazgatóság.

Miért rontja el ételeit rossz papriká
val, amikor VADBTMrp féle valódi 
a világhírű Á n ílD lliI ill szegedi, é- 
des-nemes paprikakülönlegesség, mely 
minőségben felülmúlhatatlan, V«, Ve és 
Vie kg.-os törvényesen védett dobozok
ban minden jobb üztetben kapható? 
— Ha egyszer megkísérli, sohasem fog 
mást használni.
í—io Karbiner Péter Szeged.

Tanulónak felveszek egy szolid, jól 
nevelt evang. fiút, lehet esetleg teljesen 
árva fiú is, vas-, rézbutor és sodrony ágy
betét készítő műhelyemben, Erns János 
Győr, Wennesz Jenő-ucca 55. sz. 1—10

m r a m m s m i

Főnyeremények:
12 vaggon tiszavidéki búza
kb. 500 millió korona értékben
Egy hal szem élyes u | 
„Fial" túra autom obil

250 millió K.
Egy 501—ea uj „Fial" 

autom obil.
Ezenkívül 1590 értékéé 

nyeremény összesen
s  Kétmilliárd K értékben. J
w  Húzás 1925 deoember 20-án. ^

A  DIÁKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEK JAVÁK A
Á R A  5 0 00  KORONA

Nyomatott Wellisch Béla villamOzemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Alapította
K A P I B É L A

1810-ben.

L e p t u l a j d o n o e :

1 ÜHiDtUI LBtíSr-SZ&YülííO.
Lm O rs z & g o z  L a t b e r - S z S T e t  

c é g  b lT a t a l » «  l a p j a .

Kéziratok, «lőfizotéel díjak 
és reklamációk a 

HARANGOZÓ Bzerkesztó 
kladóhÍTalalásak 

Rzentgotthárdra (Vaarro.) 
küldendők. 

Blófizetéat elfogad 
minden erang. le ik é»  

éz tanító.
MesJilesik nüBdes rasírm p .

9

S za b a d ítá so d ra  v á r u n k ,  

U r a m /

Szerkezztő-kladóhlratal:

szento otthAr d .
Vasvárai egye,
FlókkiadóhlTatal: 

.Luther-Tárzzzág* könyr- 
kerezkedése Badapeat,

VIU., Szentkirályl-u. 51/a.

k  „Í1AHAKGSZ0“ 
előflzetéat ára : a negyedik 
negyedérre 10.000 korona. 
Csoportok küld. lé.000 K. 
Latber-SzdreMgl tagoknak 

10“/.-oz kedrezmény. 
Amerikába egézz érre 8 
dollár ; az utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

Adventi kérdés.
Máté 11.3. „Te vagy-e az, aki 

eljövendő, vagy mást várjunk ?“
Mi sem értjük meg addig a 

Krisztus evangéliumát és az ő cse
lekedeteit, amíg Keresztelő János
hoz hasonlóan mi is oda nem for
dulunk világosságot és vigasztalást 
kereső könyörgésünkkel magához 
Jézushoz I Kétségeinket csak az ő 
szava törheti le, a kísértések és 
bizonytalanságok útvesztőiben csak 
az ő válasza adhat bizonyos irányt.

Keresztelő János — ez a hű 
bizonyságtevő — talán egy prédi
kációjával sem készítette elő olyan 
hathatósan a Krisztus útját, mint 
ezzel a rövid, de nagy kérdéssel: 
„Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy  
mást várjunk ?“ . . . Mert amint 
erre a kérdésre felhangzik a Jézus 
felelete, egyszerre kiszakad lel
kűnkből a kételkedés és szent bi
zonyossággal valljuk: Igen, ő az, 
aki eljövendő volt, nem kell mást 
várnunk! „A vakok látnak, a sán
ták járnak, a poklosok megtisztul
nak, a süketek hallanak, a halottak 
feltámadnak“. . . Igen, ő a z !

„A vakok látnak“. . . Uram, te 
az én vakságomat is meggyógyítha
tod, hisz te vagy minden léleknek, 
te vagy a világnak világossága! 
„A sánták járnak“. . . erősítsd meg 
a mi elfáradt térdeinket, hogy egye
nesen járhassunk, meg ne botol
junk, el ne essünk, hisz nálad az 
erő és az oltalom! „A poklosok 
megtisztulnak“. . . mosd fehérre az 
én lelkemet, hogy tiszta legyen, 
mint a hó, és győzd le bennem a 
testnek gonosz kívánságait! „A 
süketek hallanak“. . . Uram! Jézu
som! nyisd meg az én füleimet is 
a hallásra, tárd fel szívemnek aj
taját! Tudom, hogy te mindezt 
megteheted, hisz előtted semmi sem

lehetetlen. Te vagy minden köte
léknek, még a halál kötelékeinek 
is a megoldója! „A halottak fel
támadnak“. . . te vagy Uram, az 
akinek jönni kellett a halál nem
zetségének gyermekeihez, mert te 
vagy a feltámadás és az élet!

„Örvendj lelkem, nézd az Ur jó ! 
íme hogy meghallgatott I 
Tefeléd tart, menj elébe!
Oh becsüld meg e napot!
Jer, fogadd be hittel őt, 
ö lesz üdvöd, éltetőd;
Mondd el neki titkos búdat,
Bizzál benne, ő megnyugtat.
Jöjj be, óh mért állasz ott künn 
Isten áldott embere?
Várva-várlak, nyitva házam,
Nyitva szivem, szállj bele!“

Ámen.
Németből: N. M.

Atyai gyarlóságok.
Irta: Javornltzky Dezső.

A gyermeknevelésnél az eset
leges anyai gyengeségekkel szem 
ben itt-ott észrevehető, m egfigyel
hető az atyai tapintatos és m eg
felelő beavatkozás, de gyakori az 
a szomorú állapot, hogy az atyának 
sem kedve, sem ideje nincsen arra, 
hogy a család belső ügyeivel be
hatóbban foglalkozzék, hogy az 
anya gyengeségét ellensúlyozza, 
hogy az ezáltal beállott félszegsé- 
geket kiküszöbölje. így az atya 
gyarlóságainak is megvannak a 
maga áldozatai: a feldúlt családi 
fészekből a mélységbe zuhant tö
rött szárnyú fiókák.

A közönyös apát az üzlet, a hivatal, 
a gazdaság vagy pedig egyéb elfog
laltsága nagy mértékben akadályoz
za atyai kötelességének teljesítésé
ben. A családját elhanyagolja. A csa
lád ügyes-bajos dolgai iránt nem  
érdeklődik. A feleségének odaadja 
fizetését, keresetét vagy annak egy

bizonyos részét s úgy véli, hogy 
ezzel már eleget tett atyai köteles
ségének. És ha mégis az ő erélyes 
és szigorú atyai közbelépése elke
rülhetetlenné válik, akkor — már 
csak idő- és tüdőkimélés szempont
jából is — a nádpálca igénybevé
telével szerez érvényt atyai tekin
télyének.

A gyámoltalan apa teljesen alá
rendeli magát felesége és gyerme
kei akaratának. A család tagjai 
kényük-kedvük szerint cselekesz- 
nek. A gyeplő az ő kezükben van. 
Gyorsan haladnak a veszélyes úta- 
kon s így állandóan bajok, kelle
metlenségek érik őket. A bűnbak 
pedig ilyenkor nem l*,het más, mint 
az erélytelen, tehetetlen apa.

Az elkeseredett apa betegségénél 
vagy azon oknál fogva, hogy min
den fáradozása dacára sem képes 
családját az anyagi gondoktól te
hermentesíteni, sokszor minden 
csekélységért is hamar felingerlő- 
dik. Nem képes önmagát fékezni, 
nem tud idegei fölött uralkodni. 
Minden bántja és bosszantja. Nem 
Ízlik neki a felesége főztje, nem 
tetszik gyermeinek kedveskedése. 
Meggondolatlanságában gyakran 
elragadtatja magát és botrányos 
családi jeleneteket rögtönöz.

A lelketlen apa nem tudja magát 
beleélni gyermekének lelkivilágába. 
Erőszakos módon elfojtja a gyer
mek egyéniségében szunnyadó testi 
és lelki erők természetes kifejlődé
sét. Katonás ridegséggel lép fel 
mindenkor gyermekeivel szemben. 
Az élettel való komoly harcra 
kényszeríti őt, már akkor, mikor 
az még arra gyenge, erőtelen. Az 
anyagiasság fárasztó, poros ország
úján vezeti gyermekét, megfoszt
ván őt a virágos berkekben felta
lálható idealizmusnak verőfényétől 
és illatától.

A Harangszót egyetlen csalód sem nélkülözheti!
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A tapintailan apa gyermekei előtt 
tesz olyan megjegyzéseket és el
mond olyan eseményeket, melye
ket gyermekeinek nem volna sza
bad hallaniok és cselekszik olyan 
dolgokat, melyeket azoknak nem 
volna szabad látniok. Felcsigázza 
képzeletüket s olyan irányba tereli 
gondolatvilágukat, melyek testi és 
lelki romlásukat idézik elő.

A könnyelmű apa bűnös szenve
délyeinek rabja. Emberi méltósá
gához nem méltó életet él. Családja 
körében nem találja fel boldogsá
gát. Az otthon reá nézve csak egy 
pensio, hol lakást és ellátást kap. 
A szíve, a le lk e: az másé vagy 
másoké. Annak közelében, vagy 
azoknak társaságában éli világát. 
Ott fecsérli el vagyonát és teszi 
tönkre egészségét. A kijózanodás, 
a kiábrándulás, az erkölcstelen élet
tel való szakítás csak ritkán, vagy 
pedig későn következik be, mikor 
már a család tagjai is elzüllöttek.

Püspöki egyházláto
gatás a Dunántúlon.

(3. folytatás.)
Nov. 7-én délután autók vitték a 

főpásztort és kíséretét Györkönybe. 
A község eledén Varga János fő
jegyző, a templom előtt Schmidt Já
nos lelkész mondta az üdvözlő be
szédet Az iskola felső osztályait még 
szombaton lámpavilágításnál, az al
sóbb osztályokat vasárnap reggel

Az Úr gondot visel.
Irta: Mayer Pál. (3. folyt.)

A következő hét a komaasszonyoké volt. 
Úgy illik hogy a gyengélkedőt minden nap 
más lássa el neki való jó ebéddel. No ki 
is tettek magukért. Fánk, túrós-mákos rétes, 
előbbi bőven mazsolával, utóbbi csokolá
déval fűszerezve, tyukleves és pecsenye — 
szóval kedvezni kell a gyermekágyasnak. 
De jutott abból bőven a család többi tag
jának is. S így hát, ha baj is érte a kis 
családot, a jó Isten meg is örvendeztette 
őket. A kis gyermek egészséges volt, szépen 
fejlődött s megfeszített munka és szorgalom 
mellett nem kellett ínséget szenvedni. A hús 
— igaz — oda volt; szalonna se került 
reggelenként az asztalra a krumpli mellé; 
a levesbe való rántás is igen igen hig volt. 
De megszokták, hogy szegény ember vízzel 
főz s a krumpli és kukoricakása se az 
utolsó eledel a világon. Sőt I Legalább nem 
terhelték meg gyomrukat 8 doktor-patikát 
csak híréből ismerték.

IV.
Pár év múlt el. Hideg, esős őszi nap 

volt Sűrű, gomolygó köd Ülte meg a vidé
ket, egész nap szitált az eső. A sár ragadt.

vizsgálta meg a püspök, megelége
déssel szemlélvén a szakszerű muaka 
eredményeit, tetszéssel hallgatván a 
gyermekek preciz éneklését, lelkesítő 
irredeata dalait. A szombat esti val
lásos estélyen a főpásztori előadás 
a tékozló fiúról szólt. Meghatóan 
ecsetelte, hogy a mennyei atya visz- 
szatérő fiát megcsókolgatja, kegyel
mébe fogadja és néki adja újbói az 
ó szeretetát. Szépen vallotta egy kis 
iskolás leány Gerok szavaival: »Ich 
bin ein Christ«. Majd Müller Róbert 
alesperes tartott németnyelvű előadást 
a gyermeknevelésről a szülői házban. 
A férfidalárda Kapi Gyula »Isten a 
mi oltalmunk« című Zsoltárát, a le
gények kara a »Hymne an die Nacht« - 
ot adta elő Marth Péter, illetve Der- 
schner János vezetésével.

A vasárnapi istentiszteleten gazdag 
liturgiát énekelt Schöll Lajos fóespe- 
res. A főpásztor német nyelvű beszé
dében a 27. zsoltár 4. v. alapján az 
Úr házának szerelméről szólt, lelkűkre 
kötvén a híveknek a templom rend
szeres látogatását. — A vizitacionális 
közgyűlés után Joó András, a szom
szédos Nagydoiogh ref. lelkésze mon
dott üdvözlő beszédében imádságos 
áldást a testvéregyház nagy püspö
kére. Az iskolában terített fehér asztal 
gazdagsága — sok szép pohárköszön
tővel fűszerezve — kellemes üdülést, 
pihenést nyújtott vendégeknek, ven
déglátóknak egyaránt.

Györkönyből vasárnap délután 2 
órakor indult Bikácsra a püspök. A 
község határán Grünvald Géza jegyző 
fogadta az elöljárósággal, a templom

Mindenfelé pocsolyák az utón.
— Fiam, mondja az öreg, ma kimehet

nél a téglagyárba Az emberek ássák a 
pincét, a jövő héten boltozni kellene. Igaz, 
hogy nehéz az út, de majd csak hazaszál
lítjuk.

Ferenc gazda szó nélkül vállára kapta 
tarisznyáját, amibe egy kis kenyeret hagy
mát, sót, kis kulacs bort tett, kezébe fogta 
bütykös pálcáját. Isten áldjont mondott 
övéinek s útnak indult.

A malom mellett, a réteken keresztül 
vágott. Arra közelebb volt a gyár. Maga 
volt, gondolataiba merült. Ei-eltünődött a 
múltakon, a pince építésén is, melyet már 
négy év előtt terveztek s amelyet a gyalá
zatos rablás meghiúsított. Mennyit szalad
gált bíróhoz, jegyzőhöz, csendőrökhöz, hogy 
a tolvajokat kézrekerítsék — hasztalan volt 
minden 1 Eltűnt a lopott holmi örökre! De 
a jóságos Lten nem hagyta cl őket. Az 
áldott jólelkü tisztelendő úr néhány szántó
földjét nekik adta felesbe, pénzt is adott 
kölcsön úgy, hogy a kamatokat ledolgoz
hatták. A jó Isten is megáldotta verejtékes 
munkájukat. Mert bizony nem egyszer nem
csak a lenyugvó, de a felkelő nap is mun
kában találta őket: egész éjjel dolgozván 
a mezőn. így történt, hogy 5—5 hónapra 
a rablás után megint két hízó állt a sertés-

előtt pedig Rácz Károly lelkész a 
presbiterek és az egész gyülekezet 
élén. Olt várta a püspököt Kuthy 
Dezső egyetemes főtitkár is, ki mint 
a község szülöttje örömmel sietett 
haza, hogy együtt ünnepeljen rokonsá
gával és szeretett gyülekezetével. A 
presbitériummal folytatotott tanács
kozás és az iskolalátogatás után 6 
órakor istentiszteletre gyülekezett a 
templomban az egész nagy evangélikus 
község. Müller Róbert imádsága után 
a helyi lelkész német nyelvű prédi
kációt mondott, majd a karének ak
kordjai után a püspök mondotta el 
német nyelvű hatalmas beszédjét: 
Jelenések 11 . i alapján. k i  istentisz
telet után megtartatott az egyház- 
látogatási közgyűlés, melynek végén 
a főpásztor összefoglalva benyomásait 
megállapította, hogy a gyülekezetben 
vallásos lelkesedés, buzgóság, öntudat, 
áldozatkészség van a tagokban és a 
vezetőkben. Este a lelkészcsalád kö
rében elfogyasztott, meleg szeretettel 
fűszerezett vacsora feledtette a nap 
nehéz fáradalmait.

Másnap, hétfőn kocsikon Pálfára, 
Sárszentlórinc fiiiájába indult a püs
pök és kísérete. Az elöljáróság élén 
a község helyettes jegyzője, majd 
Nagy Barnabás szolgabiró, az iskola 
előtt Mátis István tanító és a hajado- 
nok nevében Máiis Mariska üdvözölte 
a püspököt, ki azonnal az iskolába 
sietett, majd a templomba, hogy hir
desse ennek a kicsi, meggyengült, 
anyagiakban szegény gyülekezetnek 
az Isten igéjét és bátorságot, kitartást, 
reményt öntsön a csüggedő lelkekbe.

ólban. — Amint így gondolataiba elmerülve 
haladt, a sűrű ködben néhány alak homá
lyos körrajzát pillantotta meg.

— Ejnye, gondolta, ezek korán térnek 
meg a munkától, aligha jó utón járnak I

Közben az alakok körrajza világos lett. 
Egy fiatal férfi csupa rongy ruhában, pofon 
vert sárga kalappal a fején, amely kefét 
aligha látott életében. Szeme csupa dac, 
elkeseredés; a másik idősebb, arcát tor- 
zonborz fekete szakáll köríti, az is csupa 
rongy. Kezük-lábuk bilincsben — kiséret: 
két szuronyos csendőr.

— Hová oly korán? kérdi Ferenc a 
csendőröket, illedelmesen köszöntve őket.

— Visszük a két jómadarat. Évek óta 
keressük őket. Nem egy lopás, gyilkosság 
terheli lelkűket A múltkor pláne az uraság 
kocsisát is félholtra verték, ahová betörtek. 
Hiszem, Istenem, hogy többé nem fognak 
lopni I S azzal katonás lépésben tovább 
haladtak.

Ferenc gazda nem tudta, de lelkén ösz- 
tönszerüleg átvillant a gondolat, hogy bi
zonnyal ezek a gazemberek lopták el az ő 
húsát is. Hasztalan: a jó Isten nem alszik. 
Megfizet mindenkinek igazság szerint, amint 
megérdemli. Az igaz ember boldogul 8 
békén tölti életét, a gonoszoknak pedig 
nincsen békességük 1
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Az egyházlátogatási közgyűlés után 
a római kath. egyház küldöttségét 
dr. Riedl Qusztáv plébános, majd a re
formátus presbitériumot Kuruc Oyula 
lelkész vezette a püspök elé, kik 
mindketten a maguk és gyülekezetük 
OrOmének, köszönetének adtak kifeje
zést, hogy a főpásztor az ő kis köz
ségüket, ahol püspöklátogatásra nem 
emlékeznek, — felkereste.

12 órakor tovább folytatta útját a 
püspök és kísérete Sárszentlőrinc felé.

Az utolsó félnap Sárszentlörincé 
volt. D. u. 1 órakor harangzúgás 
közben, nyalka banderistáktól és 
hosszú kocsisortól kisért négyesfogat 
röpítette a püspököt a fiúdból (Pál 
fáról) az anyagyülekezetbe. Meglát
szott, hogy a püspökfogadásban gya
korlott úgy a vezetőség, mint a la
kosság. Közel száz Bocskay-sapkás 
levente — mindmegannyi kemény 
katona — áll sorfalat szemben a 
diadalkapuval, amelynek felirata Lut
her harci dalának kezdete: >Erős vár 
a mi Istenünk 1< A leventecsapat 
mellett mint egy színekben pompázó 
kis virágoskert: 20 szebbnél-szebb 
megyarruhás hajadon... A másik 
oldalon a mindennapi iskolások so
rakoztak föl zászlóik alatt.

A közíég határán Bartos Elemér 
főjegyző és Szabó György bird, a 
templomtéren Fábián Imre lelkész 
szép beszéddel és egy kis leányka 
szép csokorral üdvözölte a már jól 
ismert, de annál jobban szeretett 
főpásztort. A vendégszerető papiakon 
elköltött ebéd után a jó kezekben levő 
iskolát látogatta meg a püspök, előbb 
az alsó 3 osztály, majd a nagyobb 
gyermekek értelmes feleleteiben gyö
nyörködvén. Ugyancsak az iskolában 
tartatott bizalmas értekezlet a pres
bitériummal, amelynek végeztével a

Krisztushivás.
Emberfia jö jj el, jö jj elI 
Hívunk, várunk, esdünk Téged! 
Romok felett, halál felett 
Örök Jóság, örök Élet!
Emberfia jö jj el, jö jj el!

Fordítsd hozzánk szelíd orcád! 
így sóvárgunk itt a porba, — 
Názárethi szent anyától 
Szüless újra a jászolba,
Fordítsd hozzánk szelíd orcád!

Hallgass igét, hazug igét, 
Gyermekfővel, érett fővel,
S  kergesd ki a kufárokat 
Templomodból — vasvesszöddel. . . 
Hallgass igét, hazug igét!

Tarts beszédet a nagy Hegyen! 
Acélozd meg a gyöngéket,
Tégy közöttük igazságot,
S  Magdolnáid védd meg, védd m eg... 
Tarts beszédet a nagy Hegyen!

Győzd meg hittel a hitetlent,
Világ sója! Világ bölcse!
Ellenségink durva dölyfét,
Bántó gőgjét törd le, törd le!
Győzd meg hittel a hitetlent!

Lovagolj be szamárháton 
Jeruzsálem piacára,
Fogadjanak zöld ágakkal,
Feszítsenek keresztfára . . .
Lovagolj be szamárháton!

Hitkővárunk, várva várunk!
Jöjj el, jö jj el, áldva áldott!
A véreddel csak még egyszer 
Váltsd meg, váltsd meg a világot. . .  
Hitkővárunk, várva várunk!

V ÁLYl N A G Y  G É Z A .

Este volt, midőn útjáról visszatért. Az 
emberek már gyújtogatták lámpáikat. Itt is 
ott is egy-egy fénysáv vetődött a lucskos, 
sáros uccára. Elintézett mindent. A tégla 
kész, kitünően sikerült, olyan, akár a vas. 
Cseng, ha ráüt az ember kalapáccsal. Bár
mikor hordható. Most csak kocsiról kell 
gondoskodni s a tégla egy-kettő itthon lehet.

Azonban: Ember tervez, Isten végez. 
A jó Isten pedig úgy volt elhatározva, hogy 
a szegény, de mindig szorgalmas, istenfélő 
és mindig megelégedett Ferenc gazda az 
új pincébe már ne tegye a lábát. Ki látja 
a jövőt előre: Az ember élete pókhálófinom 
szálon függ, mely minden pillanatban ketté 
szakadhat. Napjaink a jó Isten kezében 
vannak, ki tudja közülünk, mikor hangzik 
el hívó szózata: Jertek emberek fiai!

A^téglahordás megindult. Másnap hat 
kocsi ment a gyárba. Ferenc gazda épen, 
egészségesen a kocsikkal. Csupa öröm 
ragyogott a szemében, csupa jókedy és 
derű volt, mikor otthonról elindultak. Örült

neki, hogy kis gazdaságát egy jól épített 
épülettel megint gyarapítja, értékesebbé 
teszi. A rakodás a gyárban simán ment 
A hat kocsi baj nélkül el is indult vissza
felé. Alkonyodni kezdett 8 az út nehéz, 
sáros, kátyus. Alig mentek egy félórája, az 
egyik kocsi egy mélyebb kátyúba került s 
elakadt. Hasztalan volt a lovak nógatása, 
a szegény párák nem bírták kimozdítani. 
Szakadoztak a hámistrángok: a kocsi nem 
mozdult. Mit volt mit tenni, a fuvarosok 
megálltak s rövid tanácskozás után neki 
gyürkőztek, hogy az elakadt szekeret ki
emeljék a pocsolyából. Nosza, a kocsis 
újból kezdte nógatni a gyenge abrakon 
tartott lovakat, hol ostorral, hol a nyelével. 
A férfiak pedig tolták lőcsnek, kocsi oldal
nak neki támaszkodva. Ott volt Ferenc 
gazda is, ki egyedül erőlködött becsületesen, 
mig a többi inkább csak nyögött nagyokat. 
A kocsi hirtelen megindult, de abban a 
pillanatban vissza is csúszott s teljes ere
jével a szerencsétlen gazdára esett. Ron-

presbiterek vezetésével vonult be a 
püspök és kísérete a templomba. 
Gyalog István egyházmegyei főjegyző 
imádsága és Fábián Imre helyi lelkész 
prédikációja után Kapi Béla püspök 
járult az oltár elé Schőll Lajos fő- 
és Müller Róbert alesperes kíséreté
ben. Könnyek csillogtak a szemekben, 
amikor az alkalmi igék magyarázása 
közben a gyülekezet történetének 
főbb mozzanatait emelte ki a helyi 
vonatkozásokat találóan alkalmazó 
főpásztori beszéd Az ünnepi közgyű
lés után a küldöttségek tisztelegtek. 
1. A polgári község nevében Kirn- 
bauer Mihály adóügyi jegyző, 2. a 
Kisgazdakör nevében Szabó György 
ügyes verssel, 3. az ipartestület ne
vében Farkas István, 4. a dalárda 
nevében vitéz Nagy István tanító, 
5 a nőegylet nevében Fábián Imréné 
nagytiszteletü asszony, elnöknő, 6. 
az ifj. egylet nevében ifj. Szabó József 
üdvözölte a szeretett főpásztort. Végül 
Schöll Lajos főesperes a tolna- bara- 
nya-somogyi esperesség köszönetét 
tolmácsolta az egyházlátogatási ciklus 
végén azért a nagy és áldott munká
ért, amelyet a püspök Sárszentmiklós- 
tói Sárszentlőrincig végzett apostoli 
buzgósággal, mindig szívből szívekhez 
szólva, hittel hitet ébresztve.

Este a püspök tiszteletére Pesthy 
Pál igazságügyi miniszter úzdi kasté
lyában fényes vacsorát adott. Pesthy 
Pál igazságügyi miniszter már az 
előző napon megérkezett birtokára 
és az egyházlátogatási ünnepen is 
részt óhajtott venni, mindenki őszinte 
sajnálatára azonban a kormányzó úr 
elnöklete alatt tartott kormány tanácsra 
visszautazott Budapestre.

Kapi Béla püspök a tolna baranya- 
somogyi egyházmegyében tavasszal 
folytatja körútját.

csőit tagokkal húzták ki a kocsi alól. . .
A csendes hajlékot sírás és jajveszékelés 

hangja töltötte el. Ki volt szerencsétlenebb, 
mint a szegény hitves, kinek támasza, osz
lopa íme kidülőfélbea A gyorsan előhívott 
orvos alapos megvizsgálás után lemondóan 
legyintett kezével. „Az élet Istennek kezében 
van. Én mást nem tehetek, mint a beteg 
nagy fájdalmait enyhítsem 1“ Másnap a be
teg fájdalmai szűnni kezdtek, de ez nem 
volt az egészség előjele. A nagybeteg ke
zébe fogta hű, őt odaadón ápoló hitvesé
nek kezét.

— Szívem, én meghalok. Nem zúgoló
dom Istenem ellen. Legyen meg az ő szent 
akarata. Benneteket a jó Isten oltalmába 
ajánllak. ő  őrködjék felettetek. Ő  áldja 
meg minden lépésteket

Majd kezét á.'dóan tette kis fiának fejére 
s kérve-kérte feleségét, hogy a fiút Istennek 
félelmében nevelje. Mert életben-halálban 
C3ak az istenfélő ember lehet boldog. Ke
serves zokogás töltötte be a kisded hajlékot.

(Folyt, ktr .)
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Vályi Nagy Géza
új verseskönyve.

Ma legelismertebb és legszebben hangzó 
költői nevek egyike: Vályi Nagy Géza. 
Fémjelzett, igaz érték, mely — a maradan
dósás; számára immár — irodalomtörténe
tek és lexikonok lapjain van elkönyvelve. 
A hazafias költészet terén csaknem egyedül
álló jelenség, kimagasló, határozott egyéni
ség. A »Pesti Hírlap* egyik kritikusának 
szavaival élve: »Nincs ma magyar költő, 
akinek énje a haza fogalmával jobban 
összeforrt volna“. Egy másik kritikusa 
szerint: »A világháború magyar bánatának 
az összeomlás és a vörös borzalom nyo
mában fellobbanó magyar dacnak és ma
gyar keserűségnek nincs spontánabb szó
csöve: Vályi Nagy Gézánál".

Költeményei a »Petőfi Társaság", „Bu- 
lyovszky“, „Grünwald“, „Halmos IzorMéle 
pályázatok koszorúit nyerték el és a leg
előkelőbb, legnagyobb publicitású lapok 
hasábjain jelentek meg s szerzőjük nevét 
országosan ismertté tették. — Vályi Nagy 
Géza mélyről jövő, érces hangú, izig-vérig 
magyar, csupa tűz, csupa lélek, poémái 
mindenkit meghódítottak. — Lírája mélység
ben csak a Varga Gyuláéval, modernséget, 
formai tökélyt illetőleg csak a Reményikével 
és Áprilyével mérhető össze.

A költő a sivár gazdasági pangás és 
az előállitási eszközök hallatlan drágulása 
következtében — sajnos — évek óta hall
gatásra volt kárhoztatva a könyvpiacon.

Mi vállalkozunk ma rá, — magyar 
szívvel, önzetlen áldozatkészséggel, — hogy 
a költőnek 1921—1925 években a fővárosi 
lapokban napvilágot látott poémáit csokorba 
fűzzük és szárnyra bocsássuk.

Mély tisztelettel kérjük olvasóközönsé
günket, — fogadják a könyvet igaz meg
értéssel, lelkes szeretettel. Mai vigasztalan 
helyzetünkben a könyv a legőszintébb, leg- 
meghittebb barátunk.

Egy kötet ára 50.000 K.
Megrendelés szerző címére: Bpest, Vili., 

Kálvária-tér 22. 1/8. küldendő.
Hazafias tisztelettel

Arany Jónos
irodalmi és  nyomdai rt.

Budapest.

Harangavatás Nagydémen.
Lélekemelő Ünnepély keretében avatta 

fel a nagydémi ev. leányegyház új harang
ját Németh Károly, a győri egyházmegye 
esperese november hó 22-én.

Jelen voltak az ünnepélyen: Mihály Sán
dor a veszprémi ev. egyházmegye felügye
lője, dr. Jókai Ihász Miklós a veszprémi 
egyházmegye gondnoka, Tatay Lajos ba- 
konytamási, Síkos Kálmán kispéci, Szalay 
Mihály lovászpatonai lelkészek, Nagy Lajos 
és Horváth Imre lovászpatonai tanítók, a 
nagydémi kath. egyház képviseletében Ná- 
dasi Elemér tanító, a lovászpatonai és 
bakonytamási ev. hivek nagy számban.

Ünnepély előtt az esperes a presbite
rekhez intézett buzdító szavakat, majd az 
iskolás gyermekek járultak eiibe, kikhez 
szintén szeretettől sugárzó beszédet intézett.

10 órakor vonult a hívek serege a temp
lomba, s a 497-ik ének 2 verse után Tatay 
Lajos lelkész szentige olvasása és buzgó 
imája után a vegyeskar „Égi Atyánk, nagy

Istenünk* című gyönyörű fohászt énekelte 
Borosa Kálmán tanító vezetése alatt.

Ennek végeztével tartotta Németh Ká
roly esperes szívhez szóló felavató beszé
dét, melynek befejezésekor megszólalt az 
új harang

Majd Vinecker Jolán szavalta Horváth 
Imre „Herangavatáskor" s Borosa Kálmán 
tanító Kiss Lajos „Ami  harangjaink* cimfi 
költeményét.

Következő szám volt a vegyeskartól 
„Erős vár a mi Istenünk", melynek elhang
zása után Sikos Kálmán lelkész tartotta 
szép egyházi beszédét.

Istentisztelet után közgy űlés vo'.t a temp
lomban, amelyen Szalay Mihály a gyüle
kezet lelkésze üdvözölte a vendégeket s 
felolvasta az új harang beszerzésének tör
ténetét. Ünnepély után fél óráig szóltak a 
harangok a háborúban elesett hősök em
lékére. — Az offertórium 471.100 koronát 
eredményezett.

Az ünnepély után Mihály István felügyelő 
vendégszerető háza látta vendégül a meg
hívottakat.

Este műkedvelő szinielőadás volt az 
iskolában. Tildy Zoltán: „A hazatért fogoly" 
és Csite Károly: „Szent bokréta" c. szín
müve került előadásra, amelyeket Boross 
Kálmán tanított be dicséretes buzgalommal. 
A szereplők mind derekasan megállták he
lyüket, ezzel is maradandó emléket állítva 
a gyönyörű ünnepnek. A szinielőadás 1 mil
lió 400 ezer koronát jövedelmezett.

A harangavatási alkalomra az egyház- 
község orgonáját is felszereltette új sípok
kal, ami 5,864 000 koronába került. A ha
rang beszerzési ára pedig 10.800.000 kor.

A szép ünnepély rendezése körül leg
több érdeme van Mihály István gyűl. fel
ügyelőnek és Boross Kálmán tanítónak.

H A R A N O SZ O.

Evang. e gyh ázu n k ...
Szép ünnepélyben volt része a 

bonnyai ev. leányegyháznak nov hő 
18 án este a főesperesi egyházláto 
gatással kapcsolatban. .Erős vár a 
mi Istenünk* eléneklése után a helyi 
lelkész, dr. Wölfel Gyula irásmagya- 
rázatot tartott, utána szavalat és az 
iskolás gyermekek kétszőlamu éneke 
következett Majd Schöll Lajos fő
esperes tartotta meg ünnepi elöadá 
sát: »Ev. egyházunk* címen. Szíveket 
megindító módon mutatott rá arra a 
kimondhatatlan áldásra, melyet a mi 
egyházunk, miot édesanya nyújt ke
gyelmi eszközeiben, nevelői munká
jában minden egyes tagjának. — Az 
egyház nem jelenti pusztán egy-egy 
gyülekezetnek a templom körüli kö
zösségét, sem a téglából és vakolatból 
készült hideg templomfalakat, hanem 
a hívő és öntudatos lelkeket, kik az 
ev. egyházba való tartozásukat hűsé
ges gyermeki szeretettel és öntudatos 
magatartásukkal is bizonyítják. Ettől 
az öntudatos egyháziasságtól függ 
egyházunk jövője. — Mily sokan 
vannak, kik könnyelműségből, vagy 
a hamis próféták mézes-mázos, meg
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tévesztő beszéde folytán ennek a lelki 
anyának, az egyháznak hátat fordíta
nak ; elfeledkezve az iránta tartozó 
hűségről. Ev. egyházunk erőssége tag
jai erősségében és hűségében rejlik. 
A hívőknek eme lelki erősségére és 
öntudatos hűségére különösen ma van 
szükségünk, midőn egyházunk dara
bokra tépve, elvesztette híveinek nagy 
számát Megfogyva bár számban, ne 
fogyjunk meg erőben és hitben. Ha 
minket is, miként közel 200 eszten
dővel hazájukból télviz idején kiűzött 
salzburgiak erős hite és öntudatos 
ragaszkodása egyházunkhoz tölt el, 
kik inkább hazát, vagyont elfeledve, 
eltemetve, de egyházukról lemondani 
nem akarva száműzetésbe mentek, 
akkor nem kell féltenünk egyház uok 
jövőjét, mert:

„Mert velünk az Úr táborba száll,
Szent lelkét ránk bocsátja."

Majd újból szavalat és a gyerme
kek éneke és Brenner Ede ecsényi 
lelkész záróimája és áldása után az 
ünnepély befejeződött. — Másnap az 
agilis főesperes Szekszárd részére 
házról-házra gyűjtött, a gyűjtés ered
ménye kb. 1,200.600 kor. Nyugodjék 
Isten áldása az adományozókon és 
az adományon.

KORKÉPEK.
K a rco la to k  a hétrő l.

A Harangszó egyik régebbi évfo- 
mában, Fábián Imre akkor még kö
leséi lelkész, lapunk jelestollu mun
katársa hosszabb cikkben mutatott 
rá népünk egyik legrettenetesebb bű
nös szenvedélyére: a k á r ty á zá s ra .  
E z  a sze n ved é ly  — pedig azóta 
már jó néhány év telt el különböző 
megpróbáltatásokkal — nem hogy 
alábbhagyott volna, de az egész vo
nalon, a legalacsonyabb kunyhótól 
fö l a fényes palotákig ijesztő  m é r 
tékben  te r jed  és e rő sö d ik . Ren
dőrség és a törvényszék statisztikája 
számol be azokról az áldozatokról, 
akiket a kártyaszenvedély juttat nap
nap után a züllés útjára vagy a tör
vényszékfogdáiba. Gyermekek könnye, 
anyák átka és sok-sok álmatlan éj
szakája fűződik az emberiség eme 
egyik legrettenetesebb bűnös szenve
délyéhez. S  ami meg azután a dolog
ban a legszomorúbb, hogy egész 
sereg olvasó-egyesület, társadalmi kör, 
klub van ma már különböző hang
zatos címek alatt, amiknek a  lé t
a lap ja  a k á r ty á r a  va n  fe lép ítve .

Hiába, jól dolgozik az ördög és 
a bibliája.
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OLVASSUK A BIBLIÁT!
Ádventi intések.

Dec. 14. S ö té tség  a  világban. És. 60. 
1—9. Csel. 26.16—18. „Sötétség borítja a 
földet és éjszaka a népeket.“ Mi ez a sö
tétség? A pogányság. A pogányok a „Sá
tánnak hatalmában“ vannak. Irtózatos bűnös 
szokások nyomorítják meg testüket-lelküket. 
Mikor ragyog a pogány sötétségbe ádventi 
világosság?

Dec. 15. S ö té tség  a  szívben. Máté 15. í 20. 
Ián. 3.it~2i. Ne gondoljuk, hogy csak a 
pogányok közt van lelki sötétség. Nézzük 
a Jézus korabeli zsidóságot. Ezek bírták 
Isten kijelentését. Ott ragyogott köztük az 
igaz világosság, a Jézus Krisztus is. És 
mégi3 sokan közülök nem bocsátották be 
a világosságot szivükbe s így a legnagyobb 
sötétségben maradtak. Ugyanolyan sötét
ségben van ma is sok úgynevezett keresz
tyén. Ma is sokan azt hiszik, hogy bizonyos 
szertartások elvégzésével leróhatják a ma
guk adóját az Istennek s hogy aztán a sze
retetnek, irgalmasságnak, igazságnak pa
rancsát betöltik e, az már mellékes. Kép
mutatók, szól ma is az ilyenekre a Jézus, 
ti hiába tiszteltek engemet 1

Dec. 16. V ágyódás a  világosság után. 
Luk. 1 8 . 3 1 - 43. Zsolt. 43.3—5. Boldog, aki 
úgy vágyódik a lelki világosságra, mint a 
jerikhói vak a szeme világának megnyeré
sére. — Boldog, aki hiszi, hogy az életet 
borító sötétség eloszolhat még. A vak pél
dát ad nekünk: a merész hitre. Boldog, 
aki megérti, hogy egyedüli reménysége a 
mellette elmenő názáreti Jézusban van. 
Sokan de másfelé tapogatóznak.

Dec. 17. Várás a  világosságra. Mik. 7.
7 - 0 .  Csak annak az állapota reménytelen, 
aki megadja magát a reménytelenségnek. 
Ha szárnyalni nem tudsz is felfelé, de tudsz 
felfelé tekinteni, akkor már bizhatol a di
csőbb jövőben. Lehet, hogy elestél. De van 
valaki, akinek elég erős a karja és siet, 
hogy téged felsegítsen, felegyenesítsen. Még 
felkelhetsz! Lehet, hogy selétségben ülsz. 
De a világosság megvan. Az Úr a te vilá
gosságod, 8 ha őt várod, el fog érkezni 
hozzád bizonyosan.

Dec, 18. A vilá g o ssá g  megérkezése. Ján.
1 . 1 —  14. A világosság Öröklői fogva van. 
„Kezdetben vala az Ige “ Öröktől Togva ott 
volt az Atya kebelében. A teremtés nagy 
munkája is általa történt. — De a világos
ság az időben jelent meg e földön. Emberré 
lett, testté lett, gyermeknek született a 
bethlehemi istállóban. Emberi napokban 
végezte el a maga megváltói munkáját 
Ragyogott tanításával,, életével, halálával és 
feltámadásával. — És a világosság nem 
elégedett meg azzal, hogy e világra elér
kezzék. Minden emberi lélekhez külön ér
kezik el. Hozzád is eljön és vagy befogadod, 
vagy kizárod. Ha befogadod, neked is ha
talmat ad, hogy Isten fiává légy.

Dec. 19. J á rá s  a  világosságban. I. Ján.
1 . 1— 10. A világosságot nemcsak be kell 
fogadni egyszeri nagy és szent elhatáro
zással, hanem járni is kell benne. Milyen 
ez a világosságban járó élet? — Meg
tisztult és egyre tisztuló élet. A világos
ságban járó ember a bűneit nem tagadja 
le, hanem odaviszi az Isten elé s az egyet
len orvossággal, a |ézus vérével orvosolja 
lelkének nagy betegségét. — A világosság
ban járás jelenti az Istennel való közösse
get, Isten maga a világosság.

Dec. 20. É bredjetek  feL  Róm. 13.1 1 , 1«. 
I. Thess. 5 . 1—11, „Az éjszaka elmúlt.“ A

tudatlanság éjszakája. Az Isten kijelentése 
világos. Senki sem védekezhetik azzal, hogy 
az Isten homályban hagyta volna azíidves- 
ség útját. Az evangélium üzenete hangzik. 
Mind határozottabban zeng hajnalt jelentő 
harsonája. Ébredjetek 1 — „A nap elközel- 
gett.“ Közel az Ur jézus újra való eljöve
tele. Eljön az ítélet fényes és rettenetes 
napja, mely mindent világosságra hoz. — 
Vessük el az éjszakához illő bűnös, aljas 
szenvedélyeket. . .  „Öltözzük fel a világos
ságnak fegyvereit.“ A harsona harcra hív. 
Jaj, akinek nem lesz fegyvere. Akinek nem 
lesz hite, reménysége, szeretete, hogyan 
menekedhetik meg az Ellenség elöl ? I 
Ébredjetek 1

HETI KRÓNIKA.
A nemzetgyűlésen legutóbb erős tá

madást intéztek Petrichevich államtitkár 
ellen. — Zsilinszky Endrét egy sajtóperből 
kifolyólag egy hónapi fogházra ítélték. — 
A népszövetség elfogadta Magyarország 
pénzügyeiről szóló jelentést. — Ünnepi 
külsőségek között visszahelyezték az egye
temen a keresztet és a Hiszekegyet.

A cseh kormányválság még mindig tart.
A spanyol (belpolitikái életben történt 

változás nem jelenti egyszersmind a rend
szerváltozást.

Franciaország megmentésére szánt 
pénzügyi tervezetet hat, szótöbbséggel fo
gadta el a kamara.

Olaszországban az alkotmányjogi ja
vaslatokat tárgyalták. A javaslat szerint a 
miniszterelnök ezután az első miniszter 
címet viseli.

Anglia megkezdte Köln kiürítését.
A német kormány lemondott Hinden- 

burg elfogadta a kormány lemondását.

Legszebb karácsonyi 
ajándék a könyv.
Igen csín is kiállításban, III- dik ki

adásban jelent meg Ravasz László 
püspök Gondolatok című jeles könyve. 
A könyv valóban gondolatok és pedig 
mélységes gondolatok gyűjteménye 
az élet nagy kérdéseiről. Nem hiá- 
nyozhatik ma már egyetlen protestáns 
család könyves polcáról, asztaláról. 
A könyvet az elmélyedni szerető tel
keknek szíves figyelmébe karácsonyi 
ajándékul melegen ajánljuk. Ára csinos 
vászonkötésben 60 000 korona.

Nagyasszonyok a magyar refor
mációban. Irta: Dr. Hegyaljai Kiss 
Géza. A könyv megjelenéséért csak 
a legnagyobb bálával adózunk a 
szerzőnek, ki csokorba kötötte prot. 
nagyasszonyaink fényes erényeit s 
így elevenné tette lelkesítő emlékeze
tüket. Az ő áldott emlékezetükre soha 
nagyobb szüksége nem volt a ma
gyarnak mint napjainkban. A protes
táns nagyasszonyok valóban eszmény
képek, ma messzefénylő csillagok a 
megcsüggedt szívű nemzedék előtt.

A könyvet ki csak teheti vegye 
meg magának, családjának karácsonyi 
ajándékul. A könyv Bethlen Gábor 
irodalmi társaság kiadásában jelent 
meg.

Vidéki versek címén a Sylveszter 
nyomda kiadásában jelentek meg 
Szigethy Ferenc költeményei. A ver
sekhez az előszót Szabolcska Mihály 
írta, kinek szavaival élve a Vidéki 
versek szerzője »igazi költő, aki ma
gából, a saját szívéből merít és ab
ból a világból veszi verstémáit, a- 
melyben é l. . .  « Sok szeretettel ajánl
juk azért Szigethy Perenc Vidéki 
verseit a karácsonyi ünnepek alkal
mából a Harangszó olvasóközönsé
gének ügyeimébe.

Csite Károly írónak, lapunk szép- 
irodalmi belmunkatársának következő 
kedves dolgait ajánljuk különösképen 
a kicsinyek és nagyok figyelmébe az 
ünnepek közeledtével: Vinciké a hi
tetlen (karácsonyi történek egy fel
vonásban). Mikor az angyalka sír 
(karácsonyi legenda egy felvonásban). 
Karácsonyi lakoma, Ágota megbocsát, 
Hej de szép a lakodalom népszínmű 
3 felvonásban. Megrendelhetők a 
szerzőnél Körmenden.

Keresztyén szövetség könyvtárá
ban : Beszélgetések címen báró Pod- 
maniczky Pál mond el hitépítő tanul
ságos dolgokat párbeszédes formában, 
majd Zsófi a prédikáló mosónő cimű 
könyvecskében a Zsófi gyermeki hite 
köti le az olvasó figyelmét, ki életét 
egyedül az Isten igéjére alapozza.

A koldus fiú  címen Kesztyüsné 
Balogh Margit beszél el egy kedve
sen megírt történetet dédapjáról, Nagy 
Istvánról, a kálvinista énekköltőről, 
kinek tizenkét dicsérete foglal helyet 
a kálvinisták zsoltárjában.

Evang. iskolás gyermekek
részére legszebb karácsonyi ajándék 
Csite Károlynak alább felsorolt 

díszkötéses képes mesekönyvei:
MI a haza ? .......................Ára K 28.000
Itthon.......................................... „ 28.000
Ami a mennybe köt . . . „ „ 28 000
Az á r u l ó ........................... „ „ 28 000
Gyermekszív könyve I, kötet „ „ 28 000 
Gyermekszív könyve ILkötet „ „ 28 000
A hat kötet együtt rendelve 120.000 
kor. — Utánvételen küldéssel 7.000 
koronával többe kerül. — Kapható 

szerzőnél Körmenden.

Nemesített sárga magyar fajbaromfi, a 
budapesti nemzetközi baromfikiállításon II. 
és III. díjjal kitüntetve. Edzett, igénytelen 
faj, kitűnő téli tojó. Idei jércék és kakasok 
jutányosán eladók Földváry Valérie typká- 
szatában öttevény, Győr megye. 2—3
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Luther köpeny,
baretfa, öltönyök, kabátok, felöltők a 
legjobb minőség mellett a legolcsóbban 

3 havi részletfizetésre is az
Ecclesia R.-T. Budapest, IV.

Veres Pálné-uccai szabóságában. 
Ugyanott siffonok, zefirek, flanellek, 

szövetek.
Ne mulasszon el mintát kérni.

Urvacsorai kelyhek, keresztelési edények, 
kis beteglátogató kelyhek a legegysze

rűbbtől a legdíszesebb kivitelig az
Ecclesia R.-T. Budapest, IV., 
Váczl ucca 59. sz. alatti üzletében.
Ugyanott kelyhek, keresztelési edények, 
gyertyatartók stb. stb. tartós aranyozása, 
ezüstözése, nikkelezése vagy rezezése-
Az Ecclesia R.-T. oltárépíiőüzeme 
Budapest, VI., Csángó ucca 22. épit és 
restaurál oltárt, szószéket, valamint ke

resztelő kutat.
Festett templomablakok művészi 

kivitelben. 1 — 12

H A R A N G S Z Ó .

Ádvent III. vasárnapján.
Ep. I. Kor. 4 . 1—5.

„K észítsetek  az Ú rnak ú ta t!  Térjetek  
meg, m ert elközelített a m ennyek o r s zá g a i“ 
E z m a i epistolánknak röv id  sum m ája s  
em lékeztet arra, kinek eljöveteléi várjuk, 
a z  ítélet napjára, m ely előbb-u tóbb ránk  
köszönt.

A Luther-Társaság Széchenyi-emlék- 
ünnepét december 15-én d. u. 6 órakor 
Budapesten a Deák-téri iskolateremben 
tartja a következő műsorral: 1. Nemzeti 
Hiszekegy. Előadja a budai evang. szövet
ség vegyeskara. 2 Pékár Gyula, világi el
nök megnyitó beszéde. 3. Báró Radvánszky 
Albert egyet, felügyelő beszéde. 4 Kapi 
Béla püspök, egyházi elnök ünnepi elő
adása. 5. Arany János: Széchenyi emléke
zete. Szavalja Jászai Mari úrnő, a Nemzeti 
S2 ínház örökös tagja. 6. Hymnusz. Előadja 
a budai evang. szövetség vegyeskara.

A Luther-Társaság december 15 én 
este 7 1 / 2  órakor Budapesten a polgári iskola 
termében tartja közgyűlését.

Haberern orvosprofesszor ünneplése. 
Dr. Haberern J. Pál, a kiváló sebész orvos
tanár, udvari tanácsos a közelmúltban töl
tötte be 70. életévét. Ez alkalomra a buda
pesti evangélikus testvéregyházak és az 
evangélikus főgimnázium tantestülete ünne
pelte a kiváló tudóst, aki az egyház isko
láinak tizenöt év óta első felügyelője. Üd
vözlő beszédet mondottak: dr. Zsigmond 
Jenő kér. felügyelő, dr. Raffay Sándor püspök, 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanár, 
dr. Győry Lóránt ny. miniszter, Broschkó
G. Adolf esperes, Rásó Lajos, Scholtz Géza 
min. tanácsos, az evangélikus tanintézetek. 
Lahmann György, Mikolik Kálmán, dr. Böhm 
Dezső, dr. Hittrich Ödön. Az ünnepelt meg
hatottam köszönte meg a szívből jövő ün
neplést és ez alkalommal néhai édesatyjá
nak, Haberern Jonathán budapesti egyet, 
tanárnak rendkívül értékes könyvtárát az 
evangélikus főgimnáziumnak adományozta.

A m. kir. Erzsébet tudomány-egye
tem evang. hittudományi kara hallgatóinak 
ifjúsági köre 1925. évi december hó 9 én 
vallásos estélyt tartott gazdag műsorral, 
melynek központjában dr. Deák János tanár 
„Az egyház jövője“ című előadása állott.

Dr. Raffay Sándor püspök Budapesten 
az iparosönképző egyesületben Az iparosság 
múltja és jelenje címei előadást tartott. Az 
estélyen közreműködtek még: Hajts Jakab, 
Szuchovszky Gyula, Tiboldy József kar
mester vezénylete alatt az egyesület 60 tagú 
dalárdája.

A salgótarjáni egyház ádventi estéi 
során nov. 29-én Győry Lóránd ny. minisz
ter tartott mélyenszántó előadást a fekete 
gyémántok hazájában a „lelki gyémántok
ról“, amelyek ott csillognak a hívő és 
áldozatkész keblek mélyén az Evangélium 
körül. A Luther Szövetségi munka jelentő
ségét és sok meghitt szépségét tárgyaló 
előadást hálás figyelemmel hallgatta a szép 
számmal egybegyfiit közönség. Dec 6-án 
pedig dr. Czirbusz Endre foglalta csokorba 
a „Magyarok ádventje“ címmel a mi Krisz
tusváró gondolatainkat, amelyek mindvégig 
igen nagy hatással érvényesültek előadása 
során. Kívülök Röder Alfréd orgonamüvész, 
Vertich Antal, Demán Gusztáv hegedűmű
vészek, Bérczy Mária, Jesse Vilma, Vi- 
szovszky János, Dianiska Mariska szavala
tokkal működtek közre. A kezdő imát 
Slovák Pál, a zárszót dr. Csengődy Lajos 
mondotta.

A körmendi evang. nőegylet december
5-én este a gyülekezeti ház összes termei
ben nagyszabású Mikulás-estét rendezett 
Lukáts Árpádné elnöknő és Laschober 
Ödönné vezetésével. A műkedvelő gárda 
legkiválóbb tagjai Szenes B. vígjátékát ad
ták elő Molnár Lajos festőművész által 
készített új tündérszép díszletezés kereté
ben. Az előadást kísérő buffet, tombola s 
a felülfizetések a szegény ev. iskolásgyer
mekek felruházására 10 millió koronát jö
vedelmezett. Az előadást oly tömeges ér
deklődő akarta végignézni, hogy másnap, 
december 6-án ugyancsak zsúfolásig telt 
ház mellett meg is ismételték.

A Veres Pálné evang. leánynevelőinté
zet Budapesten december hó 17-én és 18-án 
este 6 órakor az iskola szemléltető eszkö
zeinek gyarapítására előadást rendez az 
intézet dísztermében. Színre kerül: Jancsi 
és Juliska. Daljáték előjátékkal, két képben. 
Szövegét összeállította s az előjátékot irta: 
Láng Ella. Zenéjét szerzetté: Sztojanovits 
Jenő és dr. Böhm Dezső.

A kemenesaljai evang. egyhm. lelkész
egyesület f. évi őszi értekezletét november 
hó 18-án tartotta Celldömölkön. Varga Gy. 
esperes a kerületi és egyetemes lelkész
értekezleteknek a lelkészeket érintő hatá
rozatait közölte az egyesületi tagokkal. 
Több egyéb, fontosabb belső ügynek le- 
tárgyalása után Weiss Vilmos, khőgyészi 
lelkész A keresztyén k u ltu sz  lényege címen 
alaposan kidolgozott munkát olvasott fel. 
Megállapította, hogy az igaz keresztyén 
kultusz középpontjában a megváltó Krisztus 
áll, általa jut el az ember Istenhez, az is
teni kegyelem alatt az evangélium útmuta
tása mellett a Szentlélek ereje folytán. 
Molitorisz János ostffyasszonyfai lelkész 
néhai H utter Z sigm ond, v o lt csöngei lelkész 
é le t- és je llem ra jzá t ismertette a tagok mély 
megilletödése közben. Gyűlés után az egye
sület tagjai az Úrnak szent asztalához já
rultak, ahol Nagy István Zalaistvándi leik. 
osztott úrvacsorát.

Szeged. Az Ev. Nőegylet nov. 29-én 
délután a fütött ref. templomban ünnepsé
get tartott a következő műsorral: 1. Mint 
a szép hűvös patakra c. közének 1. v. 2. 
Imádkozott Tátrai Károly lelkész. 3 Hum
perdinck: Karácsonyi énekkettős. Énekel
ték : Kuglis Zsuzsa és Bernát Magda. 4. 
Dr. Szlávik Mátyás az eperjesi theol. aka
démia igazgatójának előadása: A nők sze
repe az ev. egyházban. 5. Weber: Ima „A 
bűvös vadász“ c. dalműből. Énekelte Ber
nát Magda. 6. Végvári-verseket szavalt dr. 
Weisz Tivadar. 7. Béndek Árpád hegedűn 
előadta „Ich kenn ein Auge“ és Kreutzer: 
Sonatine c. műveket. 8. Erős vár a mi 
Istenünk c. közének 1. v. Dr. Szlávik elő
adását, valamint a délelőtti istentiszteleten 
mondott prédikációját nagy tömeg hallgatta. 
Az ev. egyház presbitériuma testületileg 
járult Szlávik professzor elé, hogy köszö
netét mondjon az elhangzott igazságokért.

Kulturestély. A soproni Ev. Egyetemi 
és Főisk. Hallgatók Szövetsége november 
hó 28-án szegénysorsú tagjainak felsegé
lyezése céljából a líceum tornacsarnokában 
kulfurestélyt rendezett. Elnöki megnyitót 
mondott Bácsi Sándor III. é. theol. Szavalt: 
Frank Lajos és Asbóth Gvula. A műsor 
kiemelkedő száma volt dr. Kiss Jenő pro- 
feszornak „Az igazi életeszmény“-ről szóló 
nagy tetszést aratott előadása. A kulturest 
keretében fellépett Nagy János, az Egyet. 
Luther-Szövetség alelnöke, aki magyar da
lokat énekelt a szerző, Harmatzi Simon 
Béla zongorakísérete mellett. Az ifj. zene
kar Téby Mihály lie. tanár vezetése mellett 
Verdi: Traviata-ját adta elő szép sikerrel. 
A kulturestélyt a theol. ifjúság karéneke 
zárta be.

Orgonahangverseny Debrecenben. A 
debreceni Luther-Szövetség december 6-án 
orgonahangversenyt rendezett. A műsoron 
szerepeltek: Árokháty Béla budapesti or
gonaművész, Hoór Tenpis Erzsébet ének
és Páricsi Pál hegedűművészek. Nemes 
Paula egyet, halgató szavalt. Hoór Tempis 
Erzsébet, Kolossá Franciska, Reihardt Esz
ter és Mihály Ilonka énekeltek. Az áhítatot 
Farkas Győző lelkész tartotta.

A felpéczi gyülekezet ádvent első va
sárnapján szépen sikerült vallásos estélyt 
tartott a következő tárgysorral: Közének. 
Ráchel siralma, szavalta dr. Szalay László. 
Örök szeretet, énekelte a gyermekkar Ma
gyar István kántortanító vezetése mellett. 
Előadás a lelki értékeknek és az egyháznak 
viszonyáról, tartotta Győrffy Béla lelkész. 
Jézus mint vendég, szavalta Szabó Aladár 
tanító. Ezrek ajkán. . .  énekelte a gyermek
kar Magyar István kántortanító vezetése 
mellett. Óltári ima. Közének. Offertórium.

A beled! evang. ifjúsági egylet f. évi 
október 31-én, a reformáció emlékünnepén 
vallásos estélyt tartott. Az est középpontját 
a helybeli lelkész, Puskás Jenő tartalmas 
beszéde képezte. Szavaltak: Bödecs Eszti, 
Mátisz Lidi, Pálfy Ida, Jakab Károly, Radics 
István, Széles Imre. Szólót énekeltek: Buthy 
Lajos, Bödecs Miklós és Pálfy Mihály ta
nító. Olfertórium befolyt az egylet céljaira
476.000 korona.

Szerkesztőváltozás. A tolna-baranya- 
somogyi egyházmegyei lelkészegyesület ki
adásában megjelenő „Christlicher Haus
freund“ evang. néplap eddigi szerkesztői 
Dörmer Frigyes és Zulauf Henrik megváltak 
a laptól s helyettük a lap szerkesztését 
Baldauf Gusztáv pécsi és Stráner Vilmos 
kapos8zekcsői lelkészek vállalták.

Mlsszlókörút. A soproni ev. theológia 
15 hallgatója dr. Deák János és dr. Kiss
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Jenő tanárok vezetésével december 12-én 
adventi missziói körútra indul a Duna-Tisza 
közére.

A marázal ev. leányegyház október 
31-én este nagyon jól sikerült reformációi 
emlékünnepélyt tartott, melyen az oltári 
szolgálatot és alkalmi előadást Polster 
Gyula esp. 8. lelkész tartotta. Bakó Béla 
tanító felolvasást tartott „A reformáció 
hazánkban* címen. A leánykar több ének
száma, az iskolai növendékek szavalata 
egészítették ki a műsort. Nagy hatást ara
tott a 4—5 éves gyermekcsoport fogadalom
tétele, melynek rendezése és betanítása a 
tanító páratlan szorgalmának munkája.

Vallásos estély volt ádvent első vasár
napján a vadosfai anyagyülekezethez tartozó 
zsebeházai leányegyházközségben, amelyen 
a hívek teljes számban résztvettek. A 111-ik 
ének néhány versének eléneklése után 
Bójtös Pál helybeli tanító imádkozott. „Ke
resem az istent“ szavalta Kovácsics Erzsé
bet. „Hitvallás“, szavalta Kovácsics Anna. 
„Kitárom előtted szfvem“, énekelte az ifjú
sági kar. „Luther Márton házassága és 
családi élete“ c. előadást tartott Bödecs 
Károly segédlelkész. „Üzenet“, szavalta 
Sárdy Ilona. „Fohász“, szavalta Gacs Esz
ter. „Imádság“, énekelte az ifjúsági kar. 
„Az igaz istentisztelet“, szavalta Németh 
Irma. Záróima. Hymnusz. Az offertórium a 
Harangszó javára 92 000 K-t eredményezett.

A hidasi ev. gyülekezet október 31-én 
szép ünnepség keretében áldozott a refor
máció emlékének. A gondolatokban gazdag 
előadást Schöll Lajos fóesperes „Mivel 
tartozunk a reformációnak“ c. alatt tartotta. 
Scliauermann János és Scherer György 
gyülekezeti tagok nagyon jól sikerült sza
valata, több gyermekszavalat, a hidasi 
puartett és a két férfidalárda énekszámai 
egészítették ki az ünnepély műsorát.

Harangavatás. Az alig száz lelket szám
láló vid-i leánygyülekezet elrekvirált egyik 
harangja helyeit most szerzett egy 173 
kg.-os új harangot, amelynek ünnepélyes 
felavatása november 28-án, ádvent első 
vasárnapján történt. A felavatást megbízatás 
alapján Mátis Károly nagyalásonyi lelkész 
végezte, Kakas József dabrouyi lelkész 
közreműködésével, aki meg alkalmi beszéd
ben szólott a helybeli, valamint Nagyalá- 
sony anyagyülekezetböl is nagy számban 
összegyűlt hívekhez, a krisztusi erények 
gyakorlása által való bizonyságtételre buz
dítván mindeneket — Isten áldását kérjük 
e kicsi ieánygyülekezetre, ennek buzgó 
híveire.

Egyházkerületi közgyűlés. A felvidéki 
ú. n. aeleli egyházkerület f. évi rendes köz
gyűlését Popradon tartotta. A napirend 80 
pontból állott. Nagyobb vitát a missziói 
jelentéssel kapcsolatoan Lucanszky missziói 
lelkész egyoldalú működése provokált. — 
Gyámintézeti célokra összesen 53 000 cseh 
korona folyt be, 7000 koronával kevesebb 
mint tavaly. A gyámintézeti istentiszteleten 
Holko Mihály németül és Skrovma Ottó 
szlovénul prédikálták. Offertórium címén 
1300 K folyt be a gyámintézet céljaira.

Magyar Protestáns Diák-Szövetség 
svájci tanulmányútja. A Magyar Protes
táns Diák-Szövetseg útnak indította a Keleti 
p.-u.-ról 15 tagú csoportját dr. Széli János 
vezetésével Genfbe. A csoport tagjai genfi 
protestáns családok meghívását és vendég
szeretetét fogják élvezni három héten át.

Hősök emléke. Tótkomlós 312 vitéz 
katonájának az evangélikus templom kert
jében emlékoszlopot állított, melyet most 
lepleztek le ünnepi keretek között.
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Helyreigazítás. A Genius könyvkiadó 
részvénytársaság hirdetése tévedésből jelent 
meg a Hirangszó november 22-diki számá
ban. Az a bizonyos két heti határidő no
vember 15-én végérvényesen lejárt.

KÜLFÖLDI HÍREK.
Ausztria. Salzburgban ez idén alakult 

meg az osztrák evangélikus sajtószövetség, 
amely feladatul kitűzte magának, hogy a 
nyilvános sajtót az evangélikus egyház 
híreivel ellátja s viszont ügyel arra, hogy 
hamisságok ne terjedjenek az evangélikus 
egyház rovására. Rámutathattak már arra, 
hogy a stockholmi konferencia alkalmából 
még a szocialista Arbeiter Zeitung is helyes 
és megfelelő híreket hozott ép ennek a 
szövetségnek hatása alatt. A szövetségnek 
elnöke a gráci lelkész, Ulrich, ki mellett 
még a stainzi lelkész Pohl és dr. Koch 
Bécsből is működik.

Angolország. Angolország újabb láto
gatói arról hoznak hírt, hogy az angol 
vasárnap megünneplése a háború óta sokat 
változott. A kinók, színházak, játékterek 
telvék, ami azelőtt lehetetlen volt; az auló- 
és vasutközlekedé3 is nagyobb élénkséget 
mutat. Az egyház kríziséről már az egyházi 
lapok is írnak. Legszembcszököbb jelenség, 
hogy kevés a theologiai pályára jelentkezők 
száma, holott azelőtt túlzsúfoltságról pa
naszkodtak. Mindamellett a vallásosság 
kríziséről nem lehet szó. A nép tömege 
most is vallásos, csak a külső élet kezd 
lassanként átalakulni.

CSALÄDI  ÉR T E S Í T Ő .
Házasság. HUbchen Dániel újbánovcei 

adminisztrátor lelkész október 20-án házas
ságot kötött Sorg Idával Zágrábban. Isten 
gazdag áldása kisérje őket útjukon.

Oyá8zhír. Súlyos csapás erte Ott Fülöp 
ókéri lelkészt. Neje szül. Ott Margit életé
nek 48 ik, boldog házasságának 29 ik évé
ben november 2-án elhunyt. Nemes asz- 
szony, áldott lelkű papné, jóságos anya 
volt. Férjén kívül négy gyermeke gyászolja. 
Filippi 1. ti,

S za lay  Sámuel zalaegerszegi igazgató- 
tanító 5 éves kisleánya, Margitka, Zala
egerszegen meghalt.

Esküvő. Dec. 1-én vezette oltárhoz 
L eyrer Frigyes soproni pénzügyi tanácsos 
K u szá k  Béiané leányát, M argitot, a Magyar 
Nemzeti Bank tisztviselőnőjét, a soproni 
ev. templomban. Az esketési szertartást 
B alogh  István bokodi esperes-lelkész, a 
menyasszony nagybátyja végezte. Tanuk 
voltak: dr. S m ik li Gyula mav. felügyelő 
és M anninger Frigyes gyáros. — A szer
tartás végeztével a nagyszámban jelen volt 
jóbarátok és ismerősök az új párt jókíván
ságaikkal halmozták el.

Halálozás. Alulírottak fájdalommal meg
tört szívvel tudatják, hogy a felejthetetlen 
jó feleség, anya, nagyanya, testvér es rokon 
Péterfy Lajosné született Saródy Borbála 
folyó hó 1-én életének 67-ik évében, boldog 
házasságának 44-ik évében hosszú és kínos 
szenvedés után jobblétre szenderüit. A meg
boldogult földi maradványait folyó hó 2-án 
kisértük ki a gyászházból az ag. hitv. ev. 
egyház szertartása szerint az o-temetőbe 
örök nyugalomra. Szarvas, 1925. december 
hó 1-én. Áldás és béke lengjen drága po
rai felett I öiv. Péterfy Lajos férje. Péterfy 
Sándor, Péterfy Gyula, Péterfy Lajos, Pé

terfy Károly, Péterfy Vilma gyermekei. 
Slajchó István veje. Haiser Ida, Dénes 
Margit, Kitka Hus, Patera Gizella menyei. 
Péterfy Iduska, Péterfy Piroska, Péterfy 
Károly és Árpád Margitka unokái, özv. 
Döbrössy Sámuelné nővére, özv. Péterfy 
Bálintné sógornője.

fcözv. Berecz Imréné Pálfy Ilka, Berecz 
Imre volt győri orgonisía-kantor özvegye, 
néhai Pálfy József, a soproni evang. tanltó- 
képzóintézei alapítójának s első igazgató
jának leánya f. évi november hó 24 én 
d. e. 10 órakor hosszas és kínos szenvedés 
után fiánál, Németh Vilmos barlahidai taní
tónál 82-ik évében elhunyt. Temetése 26-án 
d. u. 2 órakor ment végbe. Béke hamvai 
felett.

Ú J D O N S Á G O K .

Beteg a székesfekérvári dandárpa
rancsnok. Vitéz Raica Karoly altábornagy, 
a székesfehérvári vegyesdandár parancs
noka több nap óta súlyos betegen fekszik 
Székesfehérvárott. A népszerű tábornok 
állapota iránt az ország minden részéből 
tömegesen érdeklődnek.

Nyíregyháza — törvényhatósági jog
gal felruházott város. A belügymimszier 
a tiszteletére rendezett banketten kijelen
tette, hogy a város bizakodva várhatja tör
vényhatósági joggal való felruházását.

Gróf Festetich Andort a rendőrség 
őrizetbe vette. Budapesten őrizetbe vették 
gróf Festetich Andort, akinek személyével ' 
kapcsolatban egy birtokvásárlási ügy körül 
zavarok keletkeztek. A jelenleg negyven 
éves gróf külföldön tartózkodott, ahol buk
méker irodája volt s csak nemrégiben tért 
vissza Magyarországra.

Felépitik Salamon templomát Ameri
kában. Egy holland származású pensilvá- 
niai mérnök, névszerint John Wesley Kelch- 
ner. tizennégyéves kora óta foglalkozik 
ezzel a gondolattal. Egy látomásaoan állí
tólag megjelent neki a templom teljes 
pompájában. Azóta töméntelen könyvet 
tanulmányozott át, különösen Salamon és

E r z s é b e t  K i r á l y n é
s z á l l ó  B u d a p e s t ,
IV., EGYETEM-UCCA 5—7.

<3- i .  - - - P

Elsőrendű modern polgári szálló, 
a Belváros központjában. Köz
ponti fűtés, mosdók hideg-meleg 
vízvezetékkel. Lift. Elismert jó 
konyha. Esténként cigányzene. 
Polgári árak. Evangélikus papok 
és családok megszokott talál- 
= [=□ = kozó helye. = <-12 =

S Z A B Ó  I M R E ,  szállodás.
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Dávid királyok korára vonatkozó anyagot, 
az Ószövetség erről szóló részeit és Pa
lesztinában, a helyszínen is kutatásokat 
végzett.

Ünnepeltek a szerbek. A szerbek de
cember elsején állami ünnep keretében 
ünnepelték meg „Jugoszlávia" megalakulá
sának hetedik évfordulóját. A templomok
ban istentiszteleteket rendeztek, majd cr,a- 
patfelvonulás volt.

Sűrfi kőd Londonban Londonban az 
elmúlt héten egyik nap oly sűrű fekete köd 
borult a városra és oly sötétséget idézett 
elő, hogy a forgalom teljesen megszűnt.

Egy amerikai várost elpusztított a 
forgószél. Tazoó városát a nagy forgószél 
elpusztította.

A cigánykirálynő aranykoporsója.
Washingtonban most temették el a Mitchell 
cigánytörzs „királynéját", akinek Yordana 
volt a neve. A „királynét" az amerikai lapok 
híradása szerint aranykoporsóba tették, a 
nyakába pedig huszdolláros aranyakból 
összeállított láncot fűztek.

Svájcban 35 fok a hideg. Emberem
lékezet óta nem volt még akkora hideg 
december elején, mint az idén. A svájci 
Jurában legu'obb 35 fok Celziusra sűlyedt 
a hőmérséklet.

Kortesköltségek Amerikában. Az ame
rikai Períh Amboy államocska most válasz
tott kormányzót. A lapok megemlítik, hogy 
Moore demokrata jelölt 11 65^ és Whitney 
republikánus kormányzójelöit 26 150 dollárt 
költött kortescélokra. A küzdelemből Moore 
került ki győztesen.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja az Uj Idők 49. számában folytatja 
Herczeg Ferenc színdarabjának és Surányi 
Miklós regényének közlését és ebben a 
számban nyer befejezést Phillipp Oppen
heim érdekes regénye. Cikket: Rákosi Jenő, 
elbeszélést: Karinthy Frigyes és Beczássy 
Judith, verset: Falu Tamás és Csöndes 
Oéza írt a 49. számba. Számos érdekes 
cikk és divatrovat teszi teljessé ezt a mű
vészi és időszerű képekkel gazdagon díszí
tett lapot, melynek előfizetési ára negyedévre 
80.010 korona. Mutatványszámot díjmente
sen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., 
Andrássy út 16

M agyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre 
30.000 korona.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000jkor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u 16. Bpest.

Legújabb Divat egyes szám 12000, 
*/« óv 36000 K. Revü de Modes egyes 
szám 12.000, V* év 36 000 K. Record egyes 
szám 15.000, V* év 45.000 K. Havonta meg
jelenő számai tartalmazzák a legjobb ruhá
kat, costümöket, télikabátokat A szépiro
dalmi részben a legjobb írók működnek 
közre. Minden úrhölgynek érdeke, ha jó 
lapot akar járatni, úgy példányonkint meg
veszi. Kapható minden könyvkereskedésben. 
Előfizetni lehet a kiadóhivatalban, Budapest, 
IV., Semmeiweis-ucca 15. szám. Mutatvány- 
számokat ingyen küldünk.

Alsóság 4, Felsőszakonyból: Boros Terus- 
ka és Emma 50, Boros Kálmán 4, Boros 
Gyula, Bögöthy Géza, Boros József, Boros 
Ferenc, Szabó Lajos, Simon János, N. N. 
1—1, Rózsa Lajosné Alsószakony 21, Pór- 
Iádonyból: Bakó József 10, Görbicz Gyula 
5, Páify Dénes Beled 4, Széles Imre Rép
celak 4, Kecskés Gyula Uj malomsok 4, 
Ászárról: Mátisz László 10, B. Kovács 
Istvánná 4, Fáik Henrikné B'onyhád 10, 
özv. Torda Lajosné Paks 4, ifi. Reiber 
Lajos Lócs 4, Feiszoporról: özv. Gosztolya 
Józsefné 4, Nagy Pál 4, Budapestről: Mi- 
kovics Erzsébet 10, Brenner Cecilia 4, 
Navratil Erzsébet 4, dr. Molnár Gyula 4, 
Farkas Béla 4, Hollós Ida 4, Lutz Karolyne 
4, Nádassy Kálmán 25, Palkovics Pál 50, 
Szakács József 4, Horváth Ilona 4, Handler 
Samu 4, Oravecz Mártonná Almáspuszta 
4, Fracsek Kálmánné Sződliget 10, Kotsis 
Lajos Mesterháza 4, Kőszegről: Kolossá 
István 4, Roth Sándor 25, Róth Gyula 
Kapuvár 10, Lajoskomáromból: özv. Ma
cher Györgyné 64, Jancsek Pál 16, Nagy- 
sitkéről: özv. Lengyel Józsefné 4, Özv. Odor 
Józsefné 4, Bélák Imre Enying 14, Felde 
Imre Kölese 4, Koczor Ferenc Jobaháza 
28, Pícz Józsefné Kisköcsk 2, Praczhi János 
Apostag 4, ifj. Kocsis József Bük 5, özv. 
Hajas Endréné Ed/e 2, Molnár Imre Ötvös
3, Stefanovszky Jenöné Veszprém 200, 
Tiszaföldvárról: Leik. hiv. 5, Medvegy Gy. 
1, Dala Béla Sajt03kál 4, Varga György 
Romád 3, S.enteh István Tab 4, Julius 
Augusztin Leipzig 40, özv. Hudy Kálmánná 
Nemeskolta 4, Erhárd Ferenc Felsőaranyod 
4 Kovács István Hegyháthodasz 4, Bubá
ról : Nagy Dínesné 30, László Gyula 10, 
Kovács János 4, Garab Béla Nagycsákány
4, özv. Hafíl Józsefné Kisbér 2, Lampérí 
Ferencné Rábakecöl 8, Leik. hiv. Harka 8, 
Kaposvárról: Huba Irén 4, özv. Mievátz 
Györgyné 4, Zalagal sáró l: Polgár Sándor
5, N. N. 10, Horváth Pál Vép 4, Ambrus 
József Karakószörcsök 16, Beledről: ifj. 
Németh Lajos 4, Büki Mihály 4, Papp S. 
Felsőmesteri 4, Győrből: Macher Esek 4, 
Macher Pál 4, dr. Bászel Ernő 2, Zainbó 
Sámuelné 4, Gyűrik István 4, Horváth M. 
4, Szép Gergeiy Rábaszentmihály 10, Gá- 
lik Janos Békéscsaba 8, dr. Borcsinszky 
Dezső Orosháza 4, Ódor Karoly Nagysiíke 
4, Hlaváts Samu Szeged 4, Szombathely
ről : Varga Dávid 4, Varga Sámuel 4, von 
der Lűhe Oszkár Eszterháza 24, Celldö- 
mölkrő!: Pető Imre 4, Kalbátsch István 4, 
Kiss Sándor 4, Péter Lajos Zalameggyes 3, 
Szakács János Pápa 4, Mórotz Gyula Balta
vár 4, PeíroviC8 János Gör 4, Tűrök I.-né 
Sopronbánfalva 4, Trsztyenszky Kálmánné 
Budapest 8, Serbán Károly Kecskemét 14, 
Kutas János Gasztony 5, Horváth Sándor 
Kemenespálfa 36, Kiss Róza Jánosháza 10, 
Sárvárról: Erdélyi Sándor 4, özv. Bgrke 
Gézáné 4, Tamás Karoly 4, Tompa Gy.-né 
Kismarton 10, Pápáról: Németi Mihály 4, 
Gyurátz László 14, Bata Lajos Pat 3, Csákó 
Pál Farmos 24 ezer K.

Felei«« «serkent« «* kiadd: CZIF0TT 6ÉZA 
Sneitgottbird, Vcsváirwägje. 

BierkoeitóUra: KÉKETH KAB0I.T.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
Kiitritoket nem adunk v!«isa.

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak b e : 

— A számok ezreket értékelnek. — 
Özv. Németh Imréné Zalalövő 4, Forgács 
Józsefné 8, Sikter Istvánná 4, Somogyi Elek

A p u s z t a v á m i  (Fejér m ) ág. hitv. 
evang. iskolaszék a II. tanítói állásra he
lyettes tanítót vagy tanítónőt keres június 
végéig. Fizetés: szerényen bútorozott szo
bán és előszobán kivül havi 70 aranykorona. 
Németül tudók előnyben. Á'lás azonnal 
elfoglalandó. Evang. lelkész! hivatal.

Varrógépek és kerékpárok
elsőrendű minőségben (részletfize
tésre is) legolcsóbban kaphatók

Lukács Jánosnál Szeged
Valéria-tér 7. sz. 1 - 8

Megjelent!
Dr. Schlitt Gyula és Szombath Ernő

„ K a r á cso n y  e s t “
c. színjátéka karácsonyesti teljes 
műsorral megjelent. Ára 7500 kor. 
Kapható: a szerzőknél, Lajoskomá- 
rom (Veszprém m.), Kis Tivadar 
könyvkereskedésében Pápa és Wel- 
lisch Béla könyvkereskedésében 

Szentgotthárd (Vas m.). 2-*

n U A W I V  gyorsvarrógépek ka p- 
Y *  l l  V / i  hatók minden jobb
--------------------------- varrógépüzletben.
Ahol nincs, oda direkt szállít a vezérképvi

selőség :

SZÉKELY ZOLTÁN BUDAPEST,
VIII., Akácfa-ucca 4.

Kötőgépek, orsózó- és bolyhozógépek, 
ajurozó, tamborirozógépek, gombprések, 
butznik, überwindling, 1, 2 és 3 fonállal, 
minden iparra külön speciális varrógép. 
Kérjen ajánlatot az ipar megadásával. Tűk 

az összes speciális gépekhez. 2—3

Tanulónak felveszek egy szolid, jól 
nevelt evang. fiút, lehet esetleg teljesen 
árva fiú is, vas-, rézbutor és sodrony ágy
betét készítő műhelyemben, Erns János 
Győr, JMßhnesz JenŐ-é" " sz. 2—10

f l

Nyomatott Welitsch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szeatgotthárdon.
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V árjad  ax Urat, 
őrixd m eg ax u tá t!
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.Luther-Társaság* könyv- 
kereskedése Badapeat,

Vili., Sientkirályl-u. 61/a.

4 „HAIUJKISZ** 
etőflaetőal ára : a negyedik 
negjed6vre 18.000 korona. 
Caoportoa küld. 18.000 K. 
Litker-Siővelágl tagoknak 

10,/.-oa kadraamény. 
imerlkika ag6aa irre 8 
dollár ; ax utódállamokba 
a IV. negyedre 20.000 K.

Ö r ö k ö s  öröm.
Filippi 1. 4.4.  „örüljetek az 

Úrban mindenkor; ismét 
mondom, örüljetek 1*

Mélyen meghatódva olvashatták 
a filippibeliek Pál apostolnak ezt 
az üzenetét! Jól tudták, hogy Pál 
nehéz fogságban szenved, és nap- 
ról-napra halálos veszedelem lebeg 
drága élete felett. Nem lehetett 
abban az időben olyan nyomorúlt, 
elhagyott vándor, akinek az apos
tol ezt nem mondhatta volna: 
Nézd, az én szomorúságom, az én 
nélkülözésem, az én életem vesze
delmei még nagyobbak!. . .  és 
mégis panaszkodás helyett így 
hangzik üzenete: Örüljetek min
denkor !

lecsap az örök halál! És mi lenne 
a halál ? . . . Borzalmas, otromba 
vége mindennek! Ám örüljetek az 
Úrban! Kárhozat várt az egész vi
lágra — de született a Megváltó; 
be volt zárva a mennyország aj
taja — de karácsony éjszakáján 
megnyilatkozott az egek magassága 
és felpattant az üdvösség ajtaja. 
Egyik nap a másiknak mondja, 
,hogy ama bethlehemi csillagragyo
gás óta földi életünk egy szent 
zarándoklás a meleg, az áldott örök
kévalóság felé; Krisztus megjelent, 
tehát nem lehet olyan teher, ame
lyet nem tudnánk elhordozni; nincs 
olyan nagy bűn, melyre az igaz

bűnbánat megbocsátó kegyelmet 
nem találna, mert Krisztusban örök 
segedelem és örök megváltás je 
lent meg az emberek számára. 
Ezért örüljetek az Úrban! . . .  Nagy 
Istenünk! ajándékozz meg minket 
ilyen mindeneket legyőző, örökös 
örömmel!

„Szálljon hálánk galambazárnyon, 
Minden szava égbe szálljon,
Szívből szájra, szájról égbe,
A nagy Isten közelébe.
Levetvén, mi rajtunk földi,
A lelkünket üdv betölti.
Ez az öröm oh mily édes 
Benned, Uram, óh Felséges.“

Ámen. •

A szívtelenek és nyomorgók családja.
Milyen nagy, az egekig felcsapó 

öröm lehetett az, amelyet sem a 
könnyek, sem a fájdalmak nem 
tudtak megcsorbítani! Öröm, amely 
szinte gúnyolódik még a halállal is, 
és a börtönfalak közül így kiált 
egy szorongó, aggódó gyülekezet 
felé: Ti is örüljetek! . . . Örüljetek 
az Úrban mindenkor ! . . . Minden
k o r ? . . .  Vájjon lehetséges-e ez!? 
Igen! Hisz éppen ez a titkos jel
lemvonása minden igazán keresz
tyén örömnek. Annak az örömnek, 
amely az Úrban gyökeredzik, belőle 
tör elő, mint a kiapadhatatlan for
rásból a patak vize, ezt az örökös 
örömöt maga az Ur Jézus Krisztus 
szerzi, aki minden nyomorúságból 
kivezet bennünket. Mert mi lenne 
a világ, ha Krisztus meg nem je
lenik közöttünk ? . . . Még mindig 
csak a siralmak árnyékos, sötét 
völgye lenne! . . . Mennyország ? 
Paradicsom ? . . . Még mindig csak 
elvesztését siratnók! Mi lenne az 
élet Krisztus nélkül? . . . Hiába
való küzködés, melyre előbb-utóbb

Irta: Javornitzky Dezső.
Az általános erkölcsi romlás 

nagyhorderejű tényezője a társa
dalomban kialakult kettős véglet: 
az esztelenül halmozott vagyonok 
hatalmasainak szívtelensége és a 
munkásember nagy nyomorúsága. 
Ott a nemesebb érzelmek iránti 
teljes érzéketlenség, itt pedig az 
elcsüggedés, kétségbeesés és elke
seredés előbb-utóbb meghozza a 
maga pusztító, romboló hatását 
különösen azokkal szemben, kiket 
a Mindenható gondjaikra bízott.

A szívtelenek családjában az 
„Isten“ és a „Haza“ oltára romban 
áll. Ott az erények tüze nem me
legít, csak pislogó mécsként világít, 
vagy pedig — helyenként — fel- 
fellobbanó lidércfényként jelenik 
meg.

A pénz hatalom. Pénzzel min
dent el lehet érni. Aki bírja, marja. 
Nincs szeretet, csak érdek. Ne tö
rődj a más bajával és jajával. Lökd 
félre, aki utadban áll. Bátran és 
hangosan beszélj, mintha minden

hez értenél. A szerénység, szegény
ség. Jó színész legyen az ember 
az élet színpadán. Mindenkit csak 
addig és annyira értékelj, ameddig 
és amennyire a te érdekedet elő
mozdítja. Az idealizmusból nem 
lehet megélni stb. stb. . . . Ezeket 
hallja ott nap-nap mellett az önző, 
a környezetét sokszor vérig bosz- 
szantó, a szegényebb családból 
származó osztálytársait lenéző erő
szakos fellépésű, léha gondolkodású 
gyerek, akinél — ennek dacára —/ 
a teljes erkölcsi züllés csak ritkán 
következik be. Á féltett csemete 
az apának, vagy pedig az anyának 
idejekorán történő ügyes közbelé
pése által rendszerint meg lesz 
mentve a sokszor felületesen ítélő 
társadalom számára, hogy apja 
nyomdokain haladva töviseket ter
meljen embertársainak lelkében.

Az anyagi gondokkal küzdő csa-* 
ládokban a szülőknek a minden
napi kenyér becsületes megszer
zése sok keserves napot és sok

A Harang szót egyetlen család sem nélkOiözheti 1
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álmatlan éjszakát szerez. Sok csa
ládban nemcsak az apa, de az anya 
is irodákban, gyárakban és egyéb 
helyeken foglalatoskodik, hogy a 
kettős kereset által nyugodtabb 
életet biztosíthassanak maguknak 
és családjuknak. Az asszony így 
férjének közös igavonó társa lévén, 
nem felelhet meg igazi rendelteté
sének. Emiatt aztán sok a baj, sok 
a jaj. A lakásban nincs rend, nincs 
tisztaság. A szükségletek beszer
zésénél és pótlásánál nincsen be
osztás, nincs okos gazdálkodás, 
nincs előrelátás. A családi tűzhely 
kialudt s ezzel az igazi, bensőség- 
teljes családi élet is megszűnt.

A létért való rettenetes küzde
lem a szülőkből kiöl jóformán min
den nemesebb érzést. A gyermekek 
testi és lelki ápolását a könyörü
letes emberekre bízzák. Borzalmas 
testi gyötrelmek és iszonyatos lelki 
fájdalmak között csupán a jelennek 
élnek s ellenszenvvel, gyűlölettel 
viseltetnek azokkal szemben, kik 
megelégedetteknek látszanak. A 
kísértő és csábító mindenféle alak
ban többször megjelenik a nyo
morúságban sínylődő család min
den egyes tagja előtt. Ellenállnak. 
A segítség némelykor valami for
mában idejekorán megérkezik: a 
család meg van mentve. Sokszor 
azonban a család nem tud magán 
segíteni s a külső segítség is késik. 
Az apa elkeseredésében, napról- 
napra idegesebb, erőszakosabb lesz. 
Feldúlt lelkiállapota a lebujokba 
kergeti, hogy ne hallja a család 
jajveszékelését. . .  Az élet mind-

Az Úr gondot visel.
Irta: Mayer Pál. (4. folyt.)

Ferenc gazdának igaza volt. Miután Övéi
től elbúcsúzott s őket Istennek atyai oltal
mába ajánlotta, a lelkészt kérette, hogy 
meggyónjon. Aki életében tudatosan talán 

, soha sem vétkezett, aki mindenkivel szem
ében, családjában éppen úgy, mint család
iján kívül csak a békét ápolta: utolsó út
jára Istenével s embertársaival teljesen ki
békült szívvel akar lépni. A lelkész a szent 
szertartást a hozzátartozók s a megjelentek 
keserves sírása és zokogása mellett elvé
gezte s előkészítette a már annyi útrakész 
vándort a nagy útra. Miután övéit még 
egyszer Istennek atyai oltalmába ajánlotta 
s intette, hogy halála után is jó és rossz 
napokban maradjanak hűek a jó Istenhez, 
ki az özvegyek és árvák egyetlen igaz tá- 

, masza: megszűnt élni. Kis 4 éves árvája, 
elhagyatott, bús özvegye s az élemedett 
nagyapa kísérték ki a résztvevők nagy tö
megével — síró szívvel és síró szemekkel 
a fiatal gazdát, a jó apát és hitvest a nyu
galom csendes helyére.

inkább elviselhetetlenebbé válik. 
Végül a család valamelyik tagja 
feláldozza magát s a családban 
megindul a züllés lavinája. Nem 
használ most már itt jóformán 
semmi jóindulatú beavatkozás: sem 
a tanács, sem a kalács. Csak az 
első félrelépés volt nehéz . . .  s er
kölcsileg elpusztul a család az er
kölcstelenség posványába kerülnek 
a sokat éhező, rongyokban fetrengő 
szerencsétlen gyermekek.

Ezt a folyamatot csak elősegíti 
az a sajnálatos körülmény, ha a 
család egy sötét, egészségtelen la
kásnak talán nem is nevezhető 
helyiségben összezsúfoltan él és ha 
a kísértő, a csábító az ágyrajáró 
személyében ott van közöttük.

Dr. Szlávlk Mátyás előadásából a szegedi 
Ev. Nőegylet vallásos estélyén.

A nó az ó korban mintegy rab
szolgaságban élt; férje szabadon ren
delkezett fölötte, árucikknek tartotta, 
aki csak arra jó, hogy a házi és 
házkőrüli munkákat elvégezze és a 
férfi érzéki vágyait kielégítse. Azt a 
belső lelki értéket, amelyet Goethe 
a maga Faustjában »das ewig Weib
liche«-nek, azaz őrök nőiességnek 
nevez, még nem vették észre. Jönnie 
kellett Krisztusnak és a keresztyén- 
ségnek, hogy a nő. ha a gyakorlati 
életben nem is, de a lelki élet terén 
a férfival egyenrangú szerephez jus
son. Gondoljunk a Szentirás örök 
példányképeire, az imádkozó Máriára,

V.
Támasz nélkül maradt a hajlék — ke

nyér nélkül a család. Keserves órák és 
napok következtek az árván maradt ház 
népére. Olyan kihalt, olyan üres volt a 
szoba, ahol még néhány nappal ezelőtt a 
boldog megelégedés lakozott. De az élet 
megkívánta a maga jogait s a gyengéktől 
és elhagyottaktól is megkövetelte a min
denki részére előírt kötelességek teljesíté
sét. Az élet fenntartása kenyeret és ruházatot 
követel — ez pedig a munkát írja elő 
gyengének, erősnek egyaránt. A szemek 
könnyeinek forrása elapadt különösen az 
özvegynél, kit legjobban sújtott a csapás, 
de a kis árva kenyeret kért s neki kellett 
immár a mindennapi kenyérről gondoskod
nia. Megtette. Nem zúgolódott Istennek 
atyai rendelése ellen. Hiszen életének ed
digi folyásából is tapasztalta, hogy a jó 
Isten mindenféleképen gondot visel övéiről. 
Az ő szava szent és igaz: „Semmiképen 
el nem hagylak!“ — S „akik az Úrban 
bíznak, erejök megújul 1“ — Óh, nehéz volt 
a fájdalom és csapás első perceiben föl
tétlenül meghajolni s fenntartás, zúgolódás 
nélkül Istennek atyai jóságában bízni. Nehéz 
volt bízni fenntartás nélkül, midőn a szív a

a szorgalmaskodó Mártára, a szegé
nyeket felruházó Tábithára és Jézus 
édesanyjára, aki mintaképe az igazi 
anyának. Krisztus nagyrabecsülte a 
nőket, kedvelte a megtért Mária Mag
dolnát. Mohamed, Luther, Kálvin, 
Knox az életet átformáló erők birto
kosainak az asszonyokat tartják. Be 
kell vallanunk, hogy a női lélek sok
féle képével találkozhatunk. Bűn és 
tisztaság, angyal és ördög egy sze
mélyben, vagy ahogy Madách Az 
ember tragédiájában mondja: »minő 
kevercs a nő, mézből és méregből 
összetével« Mi itt most nem az egyes 
női lelkek fény-, avagy árnyoldalait 
vesszük szemügyre, hanem a példány
képekre nézünk. Carlyle írt a világ 
és a keresztyénség történetének hősei
ről. De épp úgy vannak hősnők is. 
Például a Grachusok“ anyja, Szilágyi 
Erzsébet, Dobó Katica és Zrínyi Ilona. 
Monica, Augustinus édesanyja, aki 
addig könnyezett, mígnem megtért 
bűnös, kicsapongó fia és a keresz
tyénség egyik legnagyobb alakja lett. 
Thüringiai Erzsébet, Bóra Katalin, 
Luther dolgos felesége, Lórántfy Zsu- 
zsána és Bethlen Kata. (Olvasd Kiss 
Géza és Szádeczky Lajos könyveit a 
magyar protestáns nagyasszonyokról.)

A nő iegelsősorban a családban 
fejtheti ki a maga hivatását. Kossuth 
Lajos mondotta: »akié a nő, azé a 
jövő 1« Nincs nemesebb női feladat a 
gyermeknevelésnél. A női lélek ösz
tönösen vallásos, hittel telt. Krisztus 
szava örökéletü: »leányom, a te hited 
tartott meg téged.« Az édesanya ezt 
a hitet átsugározza a gyermekeibe, 
a környezetébe s így építi maga körül

fájdalom s a tornyosodó gondok terhe alatt 
megakart szakadni, de amit az akadályok 
egymásután hárultak el útjáról, amint ta
pasztalta, hogy életének menete férje halála 
után is elég simán bonyolódik, ott is, ahol 
ö egyáltalában nem csinált semmit: újólag 
a régi gyermeki hittel ragadta meg Isten
nek atyai, bölcsen vezérlő jobbját. Újból 
az Ige lett lelkének ereje, vigasza, — 
az ima legszentebb lelki tápláléka. Az 
Úr gondot visel 1 S gondolatai nem a mi 
gondolataink 1. . .

A gyászeset után talán két esztendő is 
elmúlt. A fájó sebek begyógyultak s folyt 
az élet tovább. Egy üres, elég munkanél
küli őszi nap amidőn az asszonyok elő
kutatják a foltozni való ruhát és varrogat- 
nak — beállított az özvegyhez a falu egyik 
jobb, fiatal, nőtlen gazdája s hitvestársul 
kérte Ferenc gazda özvegyét. . .

A jó Isten új támaszt rendelt a háznak, 
kenyérkeresőt az özvegynek s az elhagyott 
nagyapának, apát az árvának. Az özvegy 
„igent“ mondott s szívébe zárva első ura 
emlékét: letörölte szeméről a fájdalom 
könnyűit! A mostoha apa édesapa képen 
szerette a kis árvát s a régi boldogság, a 
megelégedés újból tanyát ütött a kis haj
lékban. (Vége.)
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Isten országát.
A nő családjával szolgál az ő ev. 

egyházának. Nincs nagyobb tisztesség 
és méltóság az anyaságnál. Gyerme
kének jellemét fejleszti, hazaszeretetét 

, ébreszti, egyházhűségét erősíti. Az ev. 
leányok leányegyletekben, az asszo
nyok nőegyletekben tömörülhetnek és 
fáradozhatnak a műveltség terjeszté
sében, a szociális nyomor enyhítésé
ben. Amikor hazánkat a forradalom 
szétzúzta és a polgári társadalom 
Összeomlott, a protestáns és római 
katholikus nőegyletek munkába fogtak 
és sebeket kOtOztek. Peledhetetlen és 
meghálálhatatlan egy Tormay Cecile 
és Gregersen Lujza ezirányú fárado
zása. A nők betegek iránti részvétét, 
az ő ápolásban való kiválóságukat 
korán észrevette Róma. amikor szerte 
a világon megszervezte az apácaren
deket. A protestánsoknál ugyanilyen 
szerepet töltenek be a diakonisszák. 
Világhírű diakonisszaképző intézetek 
vannak Németországban: Kaisers
werth és Bethel. Magyarországon 
diakonisszákat nevel a ref. Bethesda 
kórház, Lórántffy Zsuzsána Egyesület 
Budapesten és az evangélikus Pébe 
intézet Piliscsabán. Újabban a diako
nisszák nemcsak betegápolással fog
lalkoznak, hanem a lelki betegekről 
is gondoskodnak, azaz egyházépftő 
munkát végeznek, vasárnapi iskolát 
vezetnek, bibliaórákat tartanak stb.

Századok óta folyik a vita, hogy 
a nőnek milyen életpálya való és 
lehet-e egészen emancipálni, azaz az 
összes jogok birtokába juttatni. Leg
utóbb Rornis Gyula egyetemi tanár a 
Napkeletben helyesen fejtegette, hogy 
a nő a postára, vasútra és a jogi 
pályára testi erejénél és finomabb 
lelkiségénél fogva nem való, ellenben 
kiváló szerepük lehet, mint női orvo
soknak és leánytanítóknak. A magyar 
paedagógia terén egy Veres Pálné, 
Saffáry Irma, Pálmai Lenke és Duzs 
Mária elévülhetetlen érdemeket sze
reztek maguknak. A nőnek nem való 
a politizálás, az férfiúi foglalkozás, 
sajnos sokszor erkölcstelen értelem
ben. Az ev. egyházban a nőnek meg
van a szavazati joga, de ez csak 
passzív, mert csak megbízott férfiú 
által gyakorolhatja szavazati jogát. 
Az a jövő követelménye, hogy a nők 
aktív, azaz saját maguk által gyako
rolható jogokhoz jussanak az egyházi 
életben.

Aki olvasta már Erdmann: Psycho
logische Briefe c. munkáját, az ott 
megtalálhatta a férfi és női nem finom 
lélektani jellemzését. A nőnél a ke
dély, az érzelmi élet fogékonysága,

Ádventi fohász.
Epedve várunk Isten szen t F ia l  
Kinek a  m ennybolt lábod zsám olya,
H ol Istennél nyertél dicsőséget,
Lehoz hitünk ú jbó l fö ldre  Téged.
A dvent időben, m in t ha kél a  nap,
Előre küldöd fén ysu g d r id a t;
Felgyűl szivünkben ú jból a  remény,
H ogy m ár közel vagy K risztus, ég i fé n y !  
Ezrek lába bűnök ú tjá t já r ja ,
Parány erőnk ellene hiába, 
lókn ak  szivére s zá ll nehéz ború,
J a j!  Bűn ja v á ra  dő l e h á b o rú i! !
Nem  I Nem I — köztünk nem szán th a t a  kétség, 
K risztu ssa l len n i: örök rem énység!
E l ne k e rü lj: — ajtónk nyitva-tárva ,
Sok itt a  bűn, sok  fek sz ik  a  sárba.
E l ne kerüld  városunkat kérü n k:
K r is z tu s! V ilágu n k! É des rem ényünk I 
N a g y a Sötétség, ú gy röpköd nyila,
Végünk, ha nem jö s s z  Isten szen t F ia!  
E lég a z álom, lássunk ú j csudát,
Téged keresünk, lelkünk K r is z tu sá t!
E l ne kerüld templomunkat kérünk, 
K ris z tu s! V ilágu n k! É des rem én yü n k! 
Ékesen járju n k , ha nappal vagyon,
A test bilincse ne fo jtso n  a g yo n !
Házunk, lakásunk egy tem plom  legyen, 
Á dventi ének szárn yára  veg yen !
N e a z aggasszon, m i testünk ja va , 
Lelkünkre nézzünk Isten szen t F ia l  
Téged öltsünk fe l, m int feh ér  ruhát, 
Várjunk, m in t m átka völegényurát.
E l ne kerüld hajlékunkat kérünk,
K r is z tu s ! V ilágunk! É des rem ényünk!
Ellen a  Sá tán  s  minden serege,
Sötétben bujkál, nem bírunk vele.
H ol g yő z  a  Bűn, K risztu s vess oda fényt, 
C süggedő szívben g y ú jts  ú jból rem ényt!  
H ány gyerm ek sir, bűnbilincsbe zárva, 
E sdve K risztus, m entő kezed v á rja !
E l ne kerüld iskolánkat kérünk,
K risztu s I V ilágunk! É des rem ényünk!
M int Gedeonnak nem kell m ár fegyver, 
H arcot vívunk Te p u sz ta  N eveddel;
Vígan m együnk ú j csatára Veled,
H a sereged im m ár Te vezeted'.
Szívünk kitárva, jö v e l készen vár,
K öltözz be K risztu s, ádven ti k irá ly !

Ámen,
F Ö L D V Á R I BÉLA.

bensősége, közvetlensége — a férfiú
nál a gondolkozásnak és az akaratnak 
a tárgyilagosra irányítása. Ott recep- 
tivitás — itt aktivitás. A nőnél érzelmi 
morál, a férfiúnál autonom, ésszerű, 
kötelességmorál. Nőnél passzív eré
nyesség, férfiúnál aktfv erényesség. 
Schiller ezt fgy formulázza: »Des 
Gesetzes Würde bewahre der Mann, 
die Frau muss sich zum Manne erhe
ben.« A nőnek szíve van, a férfinek 
gondolkodása és akaratelhatározása. 
Az asszony a családi életbe való, a 
férfi a közéletbe. Szellemileg erősebb 
a férfi, lelkileg a nő. Franciaország
nak vallási tragikuma az, hogy ott 
a férfiak vallás- és egyházellenesek, 
szélsőséges szociálisták, a nők viszont 
fanatikus római katholikusok. Schweiz, 
Hollandia, Németország lakosai nemre 
való különbség nélkül egyformán hit-

buzgóak s országaik ezért gyarapod
nak. Aristoteles, a világ egyik leg
nagyobb gondolkodója lenézte a női 
nemet, félembereknek tartotta őket, 
akik mély gondolkodásra képtelenek. 
Mi nem tartunk vele, hanem Jézussal 
valljuk a két nemnek Isten előtti 
egyenlőségét Ez az ideális felfogás, 
amely megfelel a vallásos és egyházi 
szempontoknak is, amelyet megerősí
tenek Goethe, Schleiermacher, Hase, 
Eucken, Erdmann stb. Adjunk tehát 
a nőknek minél nagyobb szerepet a 
prot. egyházakban. Az egyházépftés- 
ben, az evangéliumi öntudat feléb
resztésében zászlóvivők lehetnek. Sok 
a baj, nagy a nyomor, óriási az 
ínség, ezeknek eloszlatása a mi asz- 
szonyainkra hárul. Buzgó munkássá
gukon nyugodjon meg Isten gazdag 
áldása. Jegyezte Tátrai Károly.

KORKÉPEK.
K a r c o la to k  a h é trő l.

Az O. M. G. E. ezidei közgyűlése 
alkalmából, gróf Károlyi Sándor 
emléklakomáján dr. Balogh Elemér 
kormányfőtanácsos, a Hangya szö
vetkezet vezérigazgatója, Károlyi-ser
leggel a kezében nagyhatású felkö
szöntőt mondott.

Gróf Károlyi Sándor — úgymond 
Balogh többek között— a r is z to k r a ta  
és d e m o k ra ta  volt egy személyben... 
A  fa lu s i  tű zh e ly e k  véd e lm e , a 
spekuláció és uzsora pusztításai ellen, 
küzdelem a kivándorlás okai ellen, 
a jobb gazdálkodás előmozdítása, a 
nép hazafias irányú és erkölcsi neve
lése — ezek voltak a célok, amelyek 
megvalósítására törekedett. . .  A kö
zéposztály, a nemzet gerince, sajnos 
pusztulóban van. A  tö r té n e lm i o sz
tá ly  p e d ig  —  tisz te le t a  k iv é te 
lekn ek  —  v is s z a v o n u lt . . .  A  
fő ú r i  o s z tá ly  lép jen  k i  z á r k ó 
zo ttsá g á b ó l, mert ha külön utakon 
jár, mint a nép, könnyen szembe
kerülhetnek egymással. Vegyünk példát 
Károlyi Sándor grófról, aki a népért 
nemcsak dolgozott, de áldozott i s . . .  
Szebb és boldogabb létünket csakis 
az apró tűzhelyek százezreinek nyu
galmán és megelégedettségén építhet
jük f e l . .  . M u ta ssu k  m e g  — 
kegyetlen tapasztalatok töviskoronájá
val a fejünkön, — hogy m a g u n k b a  
szá lltu n k , m e g tis z tu ltu n k  s nem 
nézve sem jobbra, sem balra, mindig 
csak előre megyünk. . .

Valósággal magyar ádventi kiáltó 
szózat Balogh Elemér dr. pohárkö
szöntője, vájjon visszhangra talál-e a 
magyar pusztaságban ?
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100 éves gyülekezeti emlékünnep.
A szepefneki evang. egyházközség f. évi 

november 22-én ünnepelte, mint anyagyü
lekezet fennállásának 100. évfordulóját. Az 
ünnepségre a többi vendégeken kívül egy
házi részről megérkezett Mesterházy Sán
dor, a somogyi egyházmegye esperese, 
továbbá Horváth Lajos gyékénvesi és Teke 
Dénes sandi lelkész s Hajas Gyula tanító- 
egyesületi elnök.

A jubileumi ünnepet bevezette nov. 
21-én tartott vallásos estély. Horváth Lajos 
oltári imája után emlékezésre indított 
Teke Dénes szivetfelemelö ünnepi beszéde, 
mely beszédben megmutatta azokat a ki
magasló emlékoszlopokat, melyek a gyüle
kezet 100 éves útját jelzik, de melyek 
nemcsak emlékjelek, hanem irányjelzők a 
jövőben. A beszéd végeztével következett 
Fövenyesi: Imádság c. karéneke és egy, ez 
alkalomra irt szavalatot mondott el Pfeiffer 
András. Majd Niklesz Mariska kiváló szóló
éneke gyönyörködtette a hívőket. Ezután, 
igen megható jelenetben, a gyülekezet öreg
jeinek nevében Fuchs György 71 éves 
presbiter beszélt. Beszédéüen a z ifjú g e 
nerációt mélyen érzett sza va iva l a z  egyházhoz 
való törhetetlen ragaszkodásra  buzdítja. 
Beszédjére az ifjúsági egyesület nevében 
Szakics György egyesületi tag válaszolt és 
beszéde végén a testületileg jelenlevő egye
sülethez fordult, amely felállva az előtte 
elmondott fogadalom utánmondásával ün
nepélyesen fogadta, hogy egyházi hűség 
és krisztusi élet jegyében akarja alakítani 
a gyülekezet jövőjét. A fogadalom elmon
dása után szívből fakadt az ének: Isten 
felséges adománya. Végezetül imaszerü sza
valatot mondott Balázsovits Mariska.

A 22-iki jubileumi istentisztelet rendje 
a következő volt: 1. Közének. 2. Alkalmi 
imát mondott és igét olvasott Teke Dénes.
3. Közének. 4. Horváth Lajos a 100. zsol
tárból merített, magasan szárnyaló, ünnepi 
gondolatokban gazdag beszédben a gyüle
kezet háláját fejezte ki Istennek az elmúlt 
évszázadban nyújtott bőséges kegyelméért.
5. A buzgón felhangzó karének, Kapi Gyu'a: 
Ezrek ajkán . . .  után Mesterházy Sándor 
esperes történeti visszapillantással és a 
gyülekezet múltjának és jelenének mélyre
ható vizsgálatával I. Móz. 1 . 2—3. alapján 
Istennek az emberi elmét az evang. hívek
ben megvilágositó hatalmáról szólott és a 
mélységes reménységről, hogy a jövőben 
is ez a megvilágositó erő az igaz utón 
fogja lelkesíteni az evangéliumi egyház 
híveit. Ez a lelki táplálékban gazdag egy
házi beszéd mély hatást tett a hívekre. 6. 
Molnár Klári szólóéneke következett, mely 
után Seregély István helybeli lelkész elő
adta a gyülekezet sok szép emlékben bő
velkedő, nagy áldozatkészségről, egyház- 
szeretetről bizonyságot tevő, de igen sok 
lelki megpróbáltatásról is szóló történetét, 
mely gyülekezetnek hívei ezelőtt 168 évvel 
vasmegyének 9 német községéből idetele
pedtek és mint ev. kis sziget a másvallá- 
suak tengerének hullámaiban el nem merült.

Az istentisztelet alatt az éneket művészi 
orgonakíséretével Hajas Gyula vezette.

Ezen ünnepi istentisztelet végeztével 
díszközgyűlés tartatott.

Hogy mily buzgósággal igyekeztek a 
hívek gyülekezetük 100 eves emlékét ünne
pelni, jellemzi az a nagymértékű teher
vállalás, mellyel a jubileum évében két 
harangot szereztek és a templomot 8 tor
nyot nagy költséggel renoválták.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Hol kell a Krisztusnak megszületnie ?

Dec. 21. M iért k e ll a  K risztusnak m eg
szü letn ie ? János ev. 3 . is Csodálatos sze
retet van az Isten szivében az ember iránt. 
Megteremtette, a világ urává tette, sok 
hálátlanságát eltűrve gondját viseli szünte
len. Miért teszi mindezt ? Egy szó a felelet: 
szeretetből. Ennek a legmagasabb meg
nyilvánulása pedig épen az, hogy egyszülött 
fiát küldte el a megváltására. Mennyire 
becsülöm én még ezt a végtelen nagy sze- 
retetet ?

Dec 22 M ik o r?  Galáciabeliekhez irt 
levél 4 . 4. Érdekes megfigyelni a Szentirás 
időbeosztását. Az ótestamentum azzal vezet 
be minket az Isten munkájába: Kezdetben. 
Ekkor volt a világ teremtése. Egy másik 
nagyszerű meghatározás: az idő teljessége. 
Ekkor küldte el Isten a világ Megváltóját. 
— Ez az időbeosztás nemcsak a történe
lemben, de az én egyéni életemben a Krisz
tusnak a belépését jelenti; akkor élem az 
„idő teljességét", mikor hozzám is eljön 
a Krisztus.

Dec. 23. A várakozás ideje. Máté 3 . 7. 
Római levél 8 . 22. Az ádvent prófétájához, 
Keresztelő Jánoshoz tódulnak az emberek. 
A lelkek telve vannak sóvárgással, vára
kozással. A nagy idő előérzete megmozgatja 
a lelkeket. Nemcsak az ótestamentum né
pénél, hanem máshol is, mindenütt érez
hető és kimutatott valóság ez. — Ez az 
ádventi idő felelevenedett most is. Most 
mozdulások vannak a lelkek világában. A 
béke fejedelmének a megszületését várják 
emberek és népek. A keresztyénség jelen
tősége növekedik. Imádkoznom és munkál
kodnom kell, hogy a világ felismerje a 
Krisztust, mint egyedüli megmentójét.

Dec. 24. E lközelített a  mennyeknek or
szá g a . Máté 3 . 2. Elközelített. . .  de még 
nem egyesült a földdel az Isten országa. 
Nincs meg kellő mértékben az előfeltétel: 
a megtérés. Ahol nincs megtérés, nincs 
keresztyéni élet, nincs ott az Isten uralma. 
Milyen szép volna pedig itt e világon az 
élet, ha az Isten uralkodnék itt, ha a ke
resztyénség életté változnék. Megtörténhetik. 
Az én megtérésem is előmozdítja. Felelős 
vagyok Isten uralmának késedelmes be
következéséért.

Dec. 25. M egszületett nékünk a  M eg
tartó . Lukács ev. 2 . 1 1  Felséges örömhír a 
Karácsony üzenete. Minden időre kihat a 
jelentősége. Élelünk értelme, célja és dicső
sége ennek felismerésétől és szivünkbe 
plántálásától függ. Nincs más név, amely 
megtartana, nincs más igazság, amely irá
nyíthatna, egyedül a Krisztusé. Ö a mi 
nyugalmunk, békességünk, életünk és örök 
üdvösségünk. .Boldog örömnap derült 
ránk." — Van-e nekem is karácsonyi 
örömöm ?

Dec. 26. Z arándoklás a  K risztushoz. 
Máté ev. 2 . 1—12. Lukács ev. 2 . 1«— 17. 
Megindulnak a vágyakozó lelkek a meg
született Jézushoz. Mennek a pásztorok, a 
bölcsek, a tudósok, a bűnösök, a betegek, 
szomorkodók, a gyászolók, a boldogságukat 
keresők. — Nekem is ott van a helyem a 
menetben. Ez az igazi zarándoklás, amely 
a Krisztushoz vezet; ennek a jutalma való
ban bünbocsánat, isteni kegyelem. Zarán
dokút az emberi élet. Hová vezet az én 
utam? — Krisztus az élet.

Dec. 27. M egtaláltuk a  M essiást. János 
ev. 1.42. Boldogok a pásztorok, a napkeleti 
bölcsek, boldog András apostol és sok

millión mások. Egyetlen dolog a boldog
ságuk alapja: a Messiás megtalálása. Aki 
Ót megtalálta, annak öröme, boldogsága 
van, annak a szivében megszületett a Krisz
tus. Ebben a mi mostani időnkben a szi
vekben kell megszületnie a Krisztusnak! 
— Ismered-e ezt a karácsonyi örömöt?

Harctek János.

A nem állami tanítók helyi jöve
delmük után is kaphatnak előleget.

A folyó évi 1400. és 4500. M. E. 
számú rendeletek tudvalévőén tizen
öt százalék előleg kiutalását engedé
lyezték az állami alkalmazottaknak 
és fgy az állami tanítóknak is. Ez az 
intézkedés a nem állami tanítók kö
rében nagy visszatetszést keltett, mert 
részükre ezt az előleget csak a ki
utalt államsegély után folyósították. 
Előterjesztéssel éltek különböző fóru
moknál, úgylátszik eredménnyel, mert 
a kultuszminiszter megkeresésére a 
pénzügyminiszter úgy nyilatkozott, 
hogy az iskolafenntartók minden olyan 
pótlékot tartoznak megadni tansse- 
mélyzetüknek, aminőt az állami tan
személyzet élvez.

Pest vármegye közigazgatási bi
zottsága ez alapon máris intézkedett 
és utasította a rendezett tanácsú vá
rosok polgármestereit, valamint a köz
ségi elöljáróságokat, hogy a terüle
tükön levő valamennyi nem állami 
óvoda, elemi és polgári iskola fenn
tartójával haladéktalanul közöljék ezt 
a rendeletet, ahol pedig községi is
kolák működnek, ott az elöljáróságok 
ennek az előlegnek azonnali kiszol
gáltatásáról intézkedjenek. így a nem 
állami tanítók is helyi jövedelmük 
után kérhetik az előleg folyósítását

e g y r ó l -m As r ó l .
A m indennapi életből.

Uj sebkezelési m ódszer. Köztu
domású, hogy jelentéktelennek látszó 
sérülések néha komoly veszedelmeket 
okoznak. Ha mindenki tudná, meny
nyire fontos a sebek kezelése, akkor 
bizonyára alacsonyabb volna azoknak 
száma, akik sebeiket elhanyagolva, 
vagy maró dezinficiensekkel kezelve 
csak akkor fordulnak orvoshoz, mikor 
az már alig tud segíteni rajtuk. Eddig 
nem volt olyan szer, mely a fertőzést 
gátolta s a gyógyulást siettette volna 
anélkül, hogy vele a szakszerűtlen 
kezelés veszélyes ne lett volna. Ör
vendetes haladás, hogy most már 
ilyen szer is van. Még pedig magyar
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találmány és magyar gyártmány: a 
dr. Wagner féle Wetól-sebolaj, melyet 
érékig próbáltak ki a klinikákon és 
a nagy kórházakban a legjobb ered
ménnyel. A népjóléti minisztérium, 
felismerve a szer jelentőségét, rende
letileg ajánlja a mezőgazdasági üze
mekben használt mentő szekrényekbe.

HETI KRÓNIKA.
A nemzetgyűlésen a kereskedelmi 

tárca kóltségvetését tárgyalták. A tárgya
lást maga a kereskedelmi miniszter ve
zette. — Eckhardt Tibor személyes táma
dást intézett br. Petrichevich-Horváth el
len. — A parlement szombaton kezdte meg 
a karácsonyi szünetet. — A vasutasok de
cember 11-én tartották országos nagy
gyűlésüket.

Romániát a kisebbségi szerződés meg
tartására utasította a Népszövetség.

Lengyelország 25 millió dollár köl
csönt kapott.

A kisántánt és Lengyelország között 
i katonai egyezmény jött létre.

Az új német kormányt valószínűleg 
ismét Luther alakítja meg.

Oenfben Bethlen miniszterelnök és 
Klebelsberg miniszter tiszteletére magyar 
estet rendeztek.

A franciaországi szociálisták szervez
kednek a fascizmus ellen.

Londonban többórás kommunista tün
tetés volt.

A spanyol úgynevezett polgári kor
mány a direktórium munkáját folytatja.

Az olasz kölcsönt, amelyet a Morgan 
bankház bocsátott ki, Amerikában túl
jegyezték.

A török—magyar letelepülési egyez
ményt aláírták. Ez az egyezmény kölcsö
nösen szabályozza a letelepedés, az ipar
űzés és a kereskedelem folytatásának jogát.

Amerika nem ad pénzt olyan orszá
goknak, amelyek kötelezettségeiknek nem 
felelnek meg.

HARANQSZÓ.
Advent IV. vasárnapján.

Ep. Filipp. 4 .4 —7.
„ Ö rüljetek  a z  Úrban . . .  A z Ú r közel. " 

E z a z á d ven ti s zó za t élénk v isszhangot ke lt 
szivünkben, m ely a  készülődésnek, a  vendég
várásnak utolsó m ozzanatja. A z öröm le- 

' gyen  a z  első  ünnepi dísz, m ely fe lék eslti 
szivünket, házunkat. Ehhez járu ljon  a  leg 
szebb  ünnepi d isz  a  szelldlelkűség és a  
leg h a th a tó sa b b : a z  imádság.

Mágócsy-Dletz Sándor ünneplése.
, Dr. Mágócsy-Dietz Sándor a budapesti kir. 

magy. Pázmány Péter-egyetemen az álta
lános növénytan nyilv. rendes tanára de
cember hó 7-én töltötte be hetvenedik 
életévét. Ez alkalommal a közszeretetnek 
örvendő ősz professzort kartársai, tanítvá
nyai és tisztelői meleg üdvözlésben része
sítették.

Az evangélikus egyetemes egyház Má
gócsy-Dietz Sándornak 70 éves születése 
napja alkalmából társasvacsorát rendezett. 
Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanár év
tizedek óta élénk részt vesz az evangélikus

egyház életében; hosszú esztendők óta 
viseli az egyetemes tanügyi bizottság elnöki 
tisztét és ebben a minőségében elévülhe
tetlen érdemeket szerzett az evangélikus 
tanügy szolgálatában A vacsorán báró 
Radvánszky Albert mondotta az első fel- 
köszöntőt, amelynek során meleg szavakban 
méltatta az ünnepelt érdemeit. Felköszöntőt 
mondtak még Raffay Sándor püspök, Zsig- 
mond Jenő, báró Kaas Albert és mások. 
Mágócsy-Dietz Sándor meghatottan vála
szolt az üdvözlő beszédekre és kijelentette, 
hogy mint eddig is tetle egész életén át, 
továbbra is szivvel-lélekkel fogja szolgálni 
egyházát és hazáját.

Lelkészértekezlet. A vasi közép egy
házmegye lelkészi kara f. évi második érte
kezletét december 8 án Szombathelyen tar
totta Zongor Béla esperes, majd Nagy György 
koltai lelkész elnölete alatt. A lelkészérte
kezleten résztvettek a lelkészi karon kivül: 
Kapi Béla püspök, László Kálmán dr. egy
házmegyei felügyelő, László Miklós püspöki 
titkár, Balikó Lajos százados-lelkész és az 
egyházmegye területén működő vallástanári 
kar. — Több napirenden levő kérdés meg
beszélése után Gerencsér Zsigmond nemes- 
csói lelkész: A szekták elleni védekezésről 
szóló munkáját hallgatta meg az értekezlet. 
Határozatba ment, hogy az egyházmegye 
területén levő gyülekezetek rendes tagul 
belépnek a Luther-Társaság és a Magyar 
Prot. Irodalmi Társaságba. — Az értekez
letet megelőzőleg gyónás volt, végeztével 
pedig püspökünk áldott neje látta vendégül 
az értekezlet tagjait.

Esztergomban nov. 15-én dr. Kovács 
Sándor egyet, tanár, püspöki megbízott 
jelenlétében megalakult az evang. egyház. 
Felügyelővé Karcsay Miklós vármegyei fő
jegyzőt, másodfelügyelővé dr. Polner Zoltán 
rendőrtanácsost, jegyzővé Asbóth Károly 
főreáliskolai tanárt, pénztárossá Tátray 
Sándor adóhivatali tisztviselőt választották 
meg, továbbá 14 presbytert, egy részét a 
vidékiek közül. Alakulóban van az evang. 
nöegylet is. Az alakuló közgyűlésre az 
egész megye területéről megjelentek a szét
szórtan élő evangélikusok. Az új gyüleke
zetre Istennek gazdag áldását kérjük.

A „Fébé* Evangélikus Diakonissza Nő
egylet f. évi december hó 14—19. napjain 
ádventi estéket rendezett Budapesten Mes
siást váró lelkek cimen. December 14. Dr. 
Raffay Sándor püspök megnyitó előadást 
tartott. December I5-én Zakariás, 16-án 
Erzsébet, 17-én Mária. 18-án Simeon és 
Anna, 19 én Keresztelő János címen tartot
tak előadásokat. A sorrendet közének, ima, 
szóló, duett és quartett ének, szavalat és 
bibliamagyarázat egészítették ki.

Áthelyezés. Kapi Béla püspök egyházi 
érdekből Bödecs Károly segédlelkészt Va- 
dosfáról Celldömölkre helyezte át.

Kőszeg. Az evang. templomban meg
tartott vallásos est igen szépen sikerült. 
Kiváltképen szép volt az egyházi énekkar 
két énekszáma. Élvezetes volt Stiaszny 
Gyula hegedűjátéka is és annak diszkrét 
orgonakisérete. Nagy érdeklődést keltett a 
felolvasás.

A kelenföldi evangélikus egyházközség
nek régen várt és szívesen látott vendége 
volt Advent I. vasárnapján: Farkas Győző 
debreceni lelkész. A délelőtti istentisztele
ten Jel. könyve 21. &. alapján a megújulás
ról szólott meggyőzően az egybegyült hí
vekhez, mint akis ez új egyházi esztendő
ben valóban újjá, templommal rendelkező 
gyülekezetté lehetnek Isten segítségével s 
ígérete szerint, ha maguk is erejük minden

Vitális Károly
kelm efestő  

és vegytisztító vállalata 
S Z O M B A T H E L Y ,

Kőszegi ucca 15—17.

Elvállal: úri és nói öltönyök, 
díszítő bútorszövetek, függönyök, 
szőnyegek, csipke- és szőrme- 
áruk festését és tisztítását, minta 
után festést bármely divatszín
ben. Gyászesetben a ruhák 
soronkívtil, 24 órán belül el
készíttetnek. Postai szétküldés 

naponta. 4—20

megfeszítésével azon fáradoznak. így azu
tán az idáig csak tervezgetett s megálmo
dott templom a jövő ádventra már valóság 
lesz. „Isten ígérete áll, ébredjetek, serken
jetek, tegyetek 1*

Ugyanaznap délutánján a nőegyesület 
és a leányegyesület által rendezett kultur 
délutánon tartott előadást Páris—Hollandia 
—Schweiz cimen. Helyről-helyre vitte ma
gával hallgatóit, s mindenütt rövid, de an
nál inkább éles és ezért mindenkorra em
lékezetben maradó vonásokkal rajzolta meg 
a felemlített mestermüveket, történelmi ér
tékeket. Tovább időzött a trianoni kertnél 
és a doorni kastélynál. Mindkét alkalom
mal a régi ismerősök nagy számmal sereg
iették körül s üdvözölték.

Harangavatás Mérgesen. A mérgesi 
gyülekezetnek felejthetetlen szép ünnepe 
volt ádvent második vasárnapján. E napon 
avatta fel s adta át hivatásának Ihász László 
esperesi megbízott, egyhmi jegyző a gyüle
kezet új harangját, mely felerészben Kovács 
Imre rabaszentmihályi hitbuzgó egyháztag 
14 millió 637 ezer korona adományából; 
felerészben a mérgesi és rábaszentmihályi 
hívek adományaiból öntetett a világháború
ban elrekvirált 106 kilós kisharang helyébe 
307 kgr. súlyban.

Az új harang november 17-én érkezett 
az enesei állomásra, ahonnét Kovács Imre 
feldíszített kocsija vitte haza 9 kocsi kísé
retében a koszorúkkal és virágokkal elbo
rított harangot; a templom előtti téren 
Baráth József helyi lelkész rövid istentisz
telet keretében üdvözölte s fejezte ki a 
gyülekezet boldog örömét annak megérke
zése felett.

A december 6-i felavatási ünnepély köz
énekkel s Nagy Gyula rápcakapi-i lelkész 
oltári szolgálatával kezdődött; majd a ha
rangavatási ének elhangzása után Ihász 
László kisbaboti lelkész, egyhm. jegyző 
lépett az oltár elé s Ezsaiás 55. a—t. alapján 
megtartott könnyekig megindító szép avató 
beszédjével felavatta s hivatásának átadta 
az új harangot. Felejthetetlen jelenet volt, 
amikor a gyönyörű hangú új harang elő-



406 HARANQSZO. 1925. december 20

szőr megszólalt az Isten dicsőségére, majd 
utána a mérgesi elesett hősöket siratta^el; 
ezt az aktust az egész gyülekezet zokogása 
kísére. Az avatási szertartás után Nagy 
László bezi-i lelkész Róm. 10.is. alapján 
nagy ékcsszólással beszélt a harang hiva
tásáról. Az ünnepély után dfszgyűlés tarta
tott, amelyen Szabó Imre gyülekezeti fel
ügyelő megható beszéde után a helybeli 
lelkész ismertette a harang-beszerzés tör
ténetét. A harang felirata: Valahányszor 
meghallod e harang ércszavát, Ember imádd 
az Istent, a menny és föld Urát. Ára 29 
millió 275 ezer K, az állványépítési s egyéb 
költségekkel együtt 32>/4 millió, s ezen ösz- 
szeg teljesen közadakozásból gyűlt össze. 
Az ünnepélyt a Hymnusz zárta be; az 
utána tartott offertórium eredménye 400 
ezer K a harang költségeire. A mérgesi 
kicsiny gyülekezet ime ez alkalommal is 
bebizonyította, hogy nagy dolgokra képes 
s hogy az ősök áldozatkészsége, akik e 
parányi községben már a reformáció kez
detén életképes virágzó gyülekezetét alkot
tak s templomot építettek — nem veszett 
ki, mert még ma is tudnak a hivek egy
házukért áldozni. Bárcsak az isteni gond
viselés minden gyülekezetnek adna olyan 
jólelkü nemesszívü pártfogókat, mint rába- 
szentmihályi Kovács Imre, akkor nem kel
lene féltenünk egyházainkat, azok élni fog
nak, mert élni akarnak.

Mucsfa. A tolna—baranya—somogyi 
egyhm. leikészegyesülete ádvent második 
vasárnapján szépen sikerült vallásos estélyt 
rendezett a hegyen épített templomban. Az 
estélyt Brenner Ede ecsenyi lelkész Ján. 
jel. 3 . zó. alapján tartott irásmagyarázata 
nyitotta meg. Utánna Freiberger Jánosné 
Sturm „Adventját“ szavalta, a gyülekezet 
vegyeskara pedig énekelt. Az ének elhang
zása után Frank Károly csikostöttösi leik. 
lépett az oltár elé s „A Jézushoz vezető 
út“ címen tartott gondolatokban gazdag 
ünnepi előadást. Friedrich Jánosné szava
lata után a vegyeskar énekelt még. Az es
télyt Vaigl Ádám szívből jövő költői imája 
zárta be.

A soproni evang. tanítóképző-intézet 
„Kapi Gyula“ Ifj. Beim. Egyesülete f. hó 
10-en vallásos estélyt tartott. Az ünnepély 
közénekkel kezdődött, amely után Seebach 
A. IV. é. n. hatásos szavalata következett 
(Vargha: Jövel Megváltó). Ezután az egylet 
kitűnő énekkara Kapi: Ó nap, napja . . .  c. 
koráit énekelte. Vitéz Lenky Jenő tanár 
„A vallásosság Wágner müveiben“ címmel 
tartott felolvasást. Behatóan foglalkozott 
Wágner operáival és belőlük (gramoláva!) 
szemelvényeket mutatott be. Glatz L. IV. 
é. n. Bachtól játszott. Kovács I. IV. é. n. 
szavalt (G.-Sántha: Ádvent). A szép sikerű 
ünnepélyt közének zárta be.

Főesperesl egyházlátogatás Somogy
bán. Schöll Lajos, a Tolna-Baranya-So- 
mogyi egyházmegye fáradhatatlan főespe
rese nov. 18—24. meglátogatta Bonnya, 
Nagybábony, Torvaj, Szőllösérsek, Tab, 
Lulla, Magyarkér és Kötcse gyülekezeteket, 
hol mindenütt a legszivélyesebb fogadtatás
ban részesült és örömmel látta a gyüleke
zetek békés fejlődését, a hivek sorában 
a buzgóságot.

Minden gyülekezetben a lelkészek és 
tanitók közreműködésével vallásos estélyt 
tartott és az építkező szekszárdi gyülekezet 
számára házi gyűjtést rendezett, melynek 
összeredménye közel 6 millió korona, a 
hivek áldozatkészségének tanujele. Ezen a 
helyen legyen köszönet a fáradhatatlan 
hitélesztő munka, a gyűjtök- és adományo

zóknak egyaránt.
Tállya. Zerman Zoltán lelkész, buzgol- 

kodására rendkívül erős belmissziói munka 
indult meg ebben a kicsiny, de hitben és 
evangélikus öntudatban erős gyülekezetben. 
Az erőteljes belmissziói munka a nőegylet 
megalakulásával vette kezdetét, majd nov. 
29-én a templomban megtartott hitépítő 
vallásos összejövetel, amely gazdag műsor 
jegyében folyt le, tesz fényes tanúságot a 
tállyai evangélikusok megmozdulásáról, 
ébredéséről. A vallásos összejövetelen 
közreműködtek : dr. Varsányi Mátyás budai 
lelkész, Poppe Béla ig.-tanító, Berts Mimi 
opera énekesnő, Konok Tamás hegedű
művész.

A délután folyamán Szerencsre szállottak 
ki a délelőtt Tállyán közreműködő apos
tolok, hogy tovább folytassák a maghintést. 
A sikert mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy az 50 tagból álló gyülekezetben offer
tórium címén több mint 3 millió korona 
folyt be az árvák segélyezésére.

Iskolaavatás és tanító-iktatás Lulán. 
Az alig 36 családot számláló kisded Lula 
leányegyház erejét felülmúló áldozatkész
séggel iskolát és imaházat építtetett, me
lyet az oldalán elhelyezett hadiemléktáblá
val együtt november 22-én adott át Schöll 
Lajos főesperes magasztos rendeltetésé
nek. Ugyanakkor iktatta a gyülekezet első 
tanítóját, Spisszák H. t. Gyarmathy Ferenc 
tabi lelkész hivatalába. Az Úr áldása nö
velje s gyarapítsa ezen kisded gyüleke- 
zctct*

Új vallástanár. Dr. Raffay Sándor 
bányakerületi püspök a budafoki vallásta
nári állásra Petrovics Pál menekült erdélyi 
lelkészt, a Harangszó jeles poétáját ne
vezte ki.

Ádventi esték. A budapesti Deáktéri 
Lutherszövetség karácsony előtti ádventi 
estéit minden pénteken délután 6 órakora 
leányiskola dísztermében tartotta (bejárat: 
Sütő-ucca 2.), amelyeken dr. Raffay Sándor 
püspök és dr. Kirchknopf Gusztáv egyház
kerületi lelkész tartotta» előadásokat. Az 
előadások sorrendje a kővetkező: Decem
ber 4-én: Hogyan áhitatoskodjunk ? címen 
dr. Raffay Sándor. December 11-én: Az ev. 
istentisztelet lényege címen dr. Kirchknopf 
Gusztáv. December 18-án: A templomba- 
járás gyümölcse címen dr. Kirchknopf 
Gusztáv.

A Magyar Protestáns Nők Országos 
Szövetsége december 17-én tartotta évi 
közgyűlését a Deák-téri evangélikus iskola 
dísztermében.

A Szegedi Egyetemi Luther-Szövetség 
régi tervének, a vidéki gyülekezetek meg
látogatásának megvalósításához hozzálátott. 
December 8-án a hódmezővásárhelyi egy
házba ment el vendégül. A templomi val
lásos ünnepségen Paraszkay Gyula az E. 
L. Sz. elnöke beszélt, dr. Weisz Tivadar 
szavalt, Kuglis Zsuzska hegedűit, Szántóné 
Ladányi Mária énekelt, Tátrai Károly leik. 
bibliát magyarázott. Az ev. nőegylet meg
ható szeretettel kedveskedett a szegedi 
vendégeknek.

A körmendi evang. egyházközség érté
kes kúlturestét rendezett a templomban. 
A műsort az ev. vegyeskar pompásan elő
adott éneke nyitotta meg Somogyi Béla 
igazgató vezetése alatt. Majd Diószeghy 
Mózes szavalta el az „Anyámhoz“ című 
szép költeményét mély érzéssel. Heintz 
FUlöp Cuilmant: Gyászinduló és Serafok 
éneke műveit játszotta mesteri ügyességgel 
orgonán. Zongor Béla esperes Lélekmen- 
tés—nemzetmentés cimü szabad előadása

következett azután. Goldmark: Air művét j 
adta elő művészi készséggel és finom fel- V 
fogással Suschny Miksa hegedűművész 
Heintz Fülöp remek orgonakisérete mellett. 
Kerschbaum Kornélia egy vallásos költe
ményt szavalt el szépen és hatással. A 
minden tekintetben tartalmas és művészi 
színvonalú műsort az ev. vegyeskar kedves 
éneke zárta be.

Lelkészválasztás. A nemeskéri gyüle
kezet az üresedésben levő lelkészi állásra 
Gőcze Gyula pápai segédlelkészt válasz
totta meg.

Fancsal. November 22-én búcsúzott el 
ünnepi istentisztelet keretében a gyüleke
zettől egy évi lelkiismeretes működése után 
Csőváry Dezső segédlelkész, akit egyházi 
hatósága az üresedésben levő Gyúróra ne
vezett ki adminisztrátornak. Fiedler Nándor 
tanító vezetése alatt ez alkalomra írt éne
kével szerepelt az egyházi dalárda. Az ének 
elhangzása után két hajadon a távozó se
gédlelkésznek keresetlen szavak kiséretében 
egy szép virágcsokrot és egy szép kidol
gozású ezüst tárcát nyújtottak át.

Miatyánk-harangszó. A közelmúltban 
régi szép szokást elevenített fel a bobai 
gyülekezet. Ádvent első vasárnapján beve
zette az ú. n. Miatyánk-harangszót, mely a } 
régi időkben szokásban volt s németajkú Y 
gyülekezeteinkben még ma is szokásos. A 
prédikáció után a Miatyánk imádkozásakor 
megszólal az új harang, hogy könyörgésre, 
közös imádkozásra serkentse azokat a hí
veket is, akiket talán a betegség köt az 
ágyhoz, vagy az öregség kényszerít otthon 
maradásra. Adja Isten, hogy a Miatyánk- 
harangszó ne csengjen hiába!

A Protestáns Szemle decemberi szá
mában dr. Győrffy István: A kunok meg
téréséről értekezik. Kutas Kálmán, Mayer 
Konrád Ferdinánd emlékének áldoz. Pásztor 
Józseftől A pipa és Böszörményi Jenőtől 
Keszeg Adrásné, mint tolmács címen irt 
két szép elbeszélése teszi változatossá a 
szemlét. Rendkívül gazdag a Krónika és 
Kritikai szemle című rovat. Kiadóhivatal: 
Budapest, IX, Kálvin-tér 8.

Beled. Dec. 11-én műkedvelő előadást 
rendezett az evang. ifjúsági egylet a könyv
tára gyarapítására. Előadták a „Vén bakan
csos és fia a huszár“ cimü népszínművet. 
Szerepeltek: Kovács Samu, Radics István, 
Rácz Ilka, Illés József, Buthy Lajos, Rácz 
Imre, Mátis Lidiké, Buthy Jenő, Ormándy 
Sándor, Széles Imre, Bödecs Eszti, Pálfy 
Ida, Surányi Lina, Horváth Ida, Pálfy Annus, 
Jakab Károly, Jakab Elek, Tóth Gyula, 
Bödecs Mikiós, Bödecs Sándor, Varga 
Elek, Mátis Kálmán, Mátis Ferenc, Széles 
Sándor. A szereplők mindnyájan kitünően 
megállták helyüket, mégis különösen kivál
tak jó játékukkal a vén bakancsos (Kovács 
Samu), a fia, a huszár (Bulhy Lajos), a 
veres csapiár (Radics István), leánya, Ilon 
(Rácz Ilka) és fia, Frici (Illés József), ki 
kitűnő alakításával mindvégig állandó de
rültséget szerzett, továbbá a kántor (Rácz 
Imre) és leánya (Mátis Lidiké). A darab 
előadásával a szereplők szép erkölcsi és 
anyagi sikert szereztek az egyletnek. A két
szeri előadás bevétele 7,720.000 K volt. 
Ezúton is köszönetét mond a vezetőség a 
tagoknak úgy a vallásos esti, mint a szín- 
darabi szereplésért, valamint hálás köszö
netét fejezi ki az egyletet pártoló közön
ségnek is.

A Lelkipásztor II. évfolyamának első 
száma gazdag tartalommal jelent meg. 
Hozza: Hering János, Kis Samu, Hoffmann 
Ernő, Kemény Lajos, Tompa Mihály, dr.
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„ ffay Sándor, Varga László, Botyánszky 
János, néh. Scholtz Gusztáv püspök szebb- 

1 nél-szebb beszédeit. Előfizetési ára egy 
hóra IV« aranykorona. Megrendelhető Vér

tesi Zoltánnál Magyarbóly (Baranya m.)

' K Ü L F Ö L D I  HÍ REK.

Palesztina. A folyó évi április havában 
nap ünnepéllyel megnyitott héber egyetem, 
amint lassanként kitűnik, inkább szolgált a 

i cionizmus reklámjának, sem a szükségnek. 
Héber egyetemre még ezidőszerint szükség 
nincs. Már a héber nyelvnek szókincse 
olyan kicsi, hogy a modern nyelvi követel
ményeknek sehogy sem felel meg. Hozzá
járul, hogy az óhitű zsidók minden újítástól 

, irtóznak s nem keresik fel ezt az egyetemet. 
Nincs is meg teljesen, csak technikai és 
vegytani intézetek vannak kissé felszerelve, 

j Nem is lehet ennélfogva ez az egyetem 
' olyan vonzó erő, mely a zsidó ifjúságot 
[magához vonzaná, nem is szólva más nem
zetiségű és más vallásu ifjúságról.

A cionisztikus zsidók ma 18 millióról 
r szeretnek beszélni, de ez a szám túlnagy. 
Biztos számokról beszélni nem is lehet, 

| mégis kitűnik, hogy ma az Északamerikai 
i Egyesült Államokban lakik a legtöbb zsidó, 
körülbelül 4 és fél millió, Lengyelországban 

I van 4,100.000, Oroszország- és Szibériában
3,600.000, Romániában 1 millió, Német
országban 600.0r0, Magyarországban 500 
ezer, Angolországban 400.000, Csehszlová
kiában 300.000 és ugyanannyi Ausztriában 
is, Palesztinában még csak 130 000 és a 
világ többi részeiben elvétve itt-ott néhány 

1 család, összesen tehát 12—14 millióról 
lehet szó.

Külmisszió. A protestáns misszió ará
nyairól a legújabb statisztikai adatok alap

iján Úszta képet lehet kapni. A 380 protes
táns missziói társulat szolgálatában 29.188 

' hivatásos munkás áll, akik mellé 151.735 
bennszülött segédmunkást kell számítani. 
A külmisszió ma 6.540.830 lelket gondoz. 

líHa ehhez még hozzászámítjuk az 1,680.116 
bennszülöttet, kik a misszió vezetése alatt 
a keresztyénség felvevésére elkészíttetnek, 
valamint a 2,535.726 iskolai tanulót is, úgy 
ma 10,756 672 pogánykeresztyénről lehet 
szó. Van a külmissziónak ma összesen 
46 580 elemi iskolája, 1512 középiskolája 
és 101 főiskolája. Szeretetintézményei kö
zött megemlítendő 361 árvaház, 104 bél- 
poklos intézet és még körülbelül 200 más 
ilyfajta intézet. Hatalmas számok, melyek 
mind a protestáns szeretetmunkásság dicső
ségét hirdetik.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzés. Gecsényi Linuskát Pásztori

ból eljegyezte Patthy István, Bük.
Házasság. Madár Rezső nyug. ev. lel

kész folyó hó 8-án házasságot kötött Novák 
Emíliával.

Halálozás. Pummer Ferenc Felsőrőnö- 
j kön 20 éves korában elhalt. — Alsórőnökön 

nagy részvéttel temették el özv. Szulczer 
iFerencnét dec. 13-án. Nyugodjanak béké
iben!

Tanulónak felveszek egy szolid, jól 
nevelt evang. fiút, lehet esetleg teljesen 
árva fiú is, vas-, rézbutor és sodrony ágy
betét készítő műhelyemben, Erns János 
jyőr, Wennesz Jenő-ucca 55. sz. 3—10

Ú J D O N S Á G O K .

Scholtz államtitkár üdvözlése. Az
országos közegészségügyi egyesület pro
paganda szakosztálya küldöttségileg tisz
telgett Scholtz államtitkárnál kineveztetése 
alkalmából. A küldöttség szónoka Szuko- 
váthy dr. üdvözlőszavaiban kijelentette, 
hogy biztosra veszi, hogy az új államtit
kár munkálkodása új korszakát jelenti a 
közegészségügynek.

Bezárták a hadikfalvi magyar isko
lát. A bukovinai Hadikfalván, mely közsé
get a székelyek alapították 1777-ben, a ro
mánok betiltották a magyar iskolát.

Karácsonyi vásár. A „Deáktéri Lut
her-Szövetség Gyámolitó Szakosztálya“ a 
Deáktéri iskola II. emeleti dísztermében 
karácsonyi vásárt rendezett.

Szarvasi Öregdiákok Szövetsége. A 
szarvasi főgimnázium volt tanulói Hoitsy 
Pál, Szontágh Tamás, dr. Bartóky József 
és dr. Raffay Sándor vezetésével „Szarvasi 
öregdiákok Szövetsége“ címmel szövetsé
get alakítanak.

Ötvenéves tfizoltóegyesület. A mis
kolci Tűzoltó- és Mentő-Egyesület vasár
nap ünnepelte fennállásának ötvenedik év
fordulóját.

Halva találtak lakásán egy tanítót.
Budapesten a Jolán-ucca 10. számú ház
ban levő lakásán halva találták Szenes 
János tanítót.

Meghalt egy leitatott diák. Erdei 
Zoltán hetedik oszt. gimnázista hosszas 
szenvedés után Nagykárolyban meghalt. 
Halálos ágyán elmondotta, hogy Tityilka 
János leitatta s aztán tehetetlen részegen 
a hóba fektette, ahol csak reggel tért ma
gához. Tityilka ellen az ügyészség gondat
lanságból okozott gyilkosság elmén eljá
rást indított.

Ha az anya nem küldi fiát a hittan
órára. Nemrégiben akasztottak fel egy 
fiatalembert, aki édesanyját megfojtotta, 
mert nem adott neki pénzt italra. A köz
ség lelkésze meséli, hogy amikor a fiatal
ember még iskolába járt, nem szeretett 
tanulni és hittanórára sohasem járt el. A 
lelkész szeretettel figyelmeztette az anyát, 
hogy küldje a fiát rendesen hittanórára. 
Az anya gorombán azt válaszolta, hogy ö 
bizony nem küldi, mert a fák is szépen 
nőnek az erdőben hittan nélkül is.

Drágult az angol kenyér. Bár egész 
Európában az ez esztendei búzaaratás ked
vező volt, Londonban az utóbbi héten a 
lisztárak mégis egy schillingröl másfél 
schillingre emelkedtek és így a londoni 
pékek a negyedfontos kenyér árát tiz pen- 
nire akarják felemelni.

Méhésznaptár 1926-ra Görög Ernő 
szerkesztésében megjelent. 24 fró munkája. 
Feljegyzési rovatok. Anyanevelés. Vándor
lás. Többtermelési mesterfogások (hogyan 
lehet legtöbb mézel, rajt nyerni?). Mézelő 
növények virágzási ideje. Hogyan készíthe
tünk kaptár-mérleget? A méhek kezelése 
(dr. Zander) Tanácsok kezdődnek. Szom- 
bath Ernő színdarabja. Kuczug Balázs bíró 
úr levele (humoros). — A naptár legegy
szerűbben megrendelhető, ha a postahiva
talban biankó-csekket kérünk, ráírjuk 24047. 
számot s befizetjük vele a 16 ezer koronát 
e cfmre: M é h é s z n a p t á r  szerkesztő
sége T é s, Veszprém megye.

Az Üj Idők 120 milliós sorsjátékának 
főnyereményét 40 millió értéket Bognár 
Gáspár MÁV. segédhivatalnok nyerte meg, 
aki a MÁV. elnökigazgatóságánál teljesít

szolgálatot. A második 10 milliós nyere
mény nyertese a Pécsbányatepi Turul Sport
egylet, a harmadik nyeremény Lóránt Terié 
Ceglédről. Kívülök még 197-en részesültek 
nyereményben. A nyertesek teljes névsorát 
az Új Idők december 13-án megjelenő 
számban közli, amelyben folytatódik Her- 
czeg Ferenc színdarabja és Surányi Miklós 
rendkívül érdekes regénye. Cikket: Rákosi 
Jenő, Arnold Bennett, Számadó János, el
beszélést: Szederkényi Anna, Fréderie Bou- 
tet, verset: Jakab Ödön írt. Számos érdekes 
cikk és divatrovat teszi teljessé ezt a mű
vészi és időszerű képekkel gazdagon díszí
tett lapot, melynek előfizetési ára negyedévre 
80.0C0 korona. Mutatványszámot díjmente
sen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., 
Andrássy út 16.

Magyar Lányok fiatal lányok képes 
irodalmi lapja: Szerkeszti Tutsek Anna. 
Januárban XXXII. évfolyamába lép a fiatal 
leányoknak ez az igazi jó barátja, tanítója, 
szórakoztató lapja. Ezenkívül regények, 
szebbnél szebb novellák, versek, társadalmi 
és ismeretterjesztő cikkek, képek és a szer
kesztő üzenetei tarkítják a lapot. Negyed
évi 30.000 koronáért megrendelheti a lapot 
a kiadóhivatalban és a terjedelmes kará
csonyi számot a lap kiadói díjtalanul kül
dik meg. Aki 60.000 koronával fizet elő 
egy negyedévre, a Magyar Lányokon kfvül 
még három kiváló szép kiállítású ifjúsági 
regényt kap „Százszorszép köyvek“-et.

Az Én Újságom a legelterjedtebb ma
gyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel 
ezelőtt Pósa Lajos alapított. Szebbnél szebb 
regények, versek, mesék, apró történeteket, 
játékok stb. stb., gondoskodnak az apró 
4—10 éves gyermekek szórakoztatásáról. 
Cegus Ida ad útbaigazítást az apró gyer
mekek tanítgatásaihoz. Könnyű, világos 
stílusban megirt kis versikék, mesék, kö
szöntők, ha felolvassuk a még olvasni nem 
tudó kis babának, játszva tanulja meg azo
kat. A szerkesztő és kitűnő munkatársai a 
nagyobb gyermekek számára írják Az Én 
Újságom többi részét. Gaal Mózes vezeti 
a Szerkesztői üzenetek rovatát és itt nagy 
segítségére van a szülőknek és az iskolá-

E r z s é b e t  K ir á l y n é
s z á l l ó  B u d a p e s t ,
IV., EGYETEM-UCCA 5—7. 

o z = = = = z o

Elsőrendű modern polgári szálló, 
a Belváros központjában. Köz
ponti fűtés, mosdók hideg-meleg 
vízvezetékkel. Lift. Elismert jó 
konyha. Esténként cigányzene. 
Polgári árak. Evangélikus papok 
és családok megszokott talál- 
= czi = kozó helye, s  s-12 =

S Z A B Ó  I M R E ,  szállodás. 

..............................
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nak a gyermeknevelésben. A lap negyedévi 
előfizetési ára 25 ezer korona. A diszes 
karácsonyi számot díjtalanul küldjUk meg 
új előfizetőinknek.

I d e it .  u w k w U  é l klaéöi CZIPOTT GÉZA 
■ « e a t g o t t k i r t ,  VuvAmegre. 

SurkM itftán: NÉMETH KABOLT. 
K f a l r i l o k i t  asm adunk r ín ia .

f\ „Luther-Társaság
k ö n y v k e r e sk e d é se ,

Budapest, Vili., Szentkirályi-ucca 51/A.

Az olvasni vágyó evangélikus testvére
inknek a kővetkező könyveket ajánljuk:
Baksay Sándor Dáma, tört. korkép 

„ „ Szeder-ind 4k, elb.
„ , Összegyűjtött iro

dalmi dolgozatai, 3 kötet . 
Bársony István Az én világom . . 
Bartóky József Magyar fabulák .

„ „ Télben..................
Carlyle Hősökről............................
Dell Adami Géza Megváltás Szi

bériából ...........................
Gobineau A renaissance, történeti

jelenetek............................
Kapi Béla Új é l e t .......................
Komáromi János Pataki diákok,

regény ................................
Kozma Andor Honfoglalás, hős

költemény ............................
Macaulay Nagy Írók, államférfiak . 
Mereszkovszky Az antikriszt us Pé

ter és Alexej, I/U. kötve. .
Nagy papok életrajza..................
Nikodemusz Károly Judás Iskariót,

drám a................................
Rákosi Jenő A tragikum . . . .
Széchenyi igéi................................
Riedl Frigyes Petőfi Sándor. . . 
Turóczi Zoltán Evangélikus öntudat 
Stalker James Fájdalmak embere . 
Zsilinszky Mihály A magyar pro

testáns egyház története. .

35.000 
28 000

70000
63.000 
35 000
35.000
77.000

95 000

70000
7.000

70 000

gso^o
58000

112.000
56.000

50.000
49.000
14.000
56.000 
10000
77.000

70.000
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Lelki vezér, fekete párnázott bőr
kötés, aranymetszés, tokban 175.000 

Továbbá: Bibliák, énekes- és imádságos 
könyvek, tankönyvek, karácsonyi és alkalmi 
ajándékkönyvek, diszművek, írószerek, ol
csó levvélpapirok, falimondások és vallásos 
képek, világító keresztek nagy választék
ban. — Vidékre postai küldés. — lratter- 

jesztőknek bizományba!

KÖZSÉGI TISZTVISELŐK
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PHÖNIX
D r. R affay Sándor „Im akön yv“ k is a la k :
Fekete félvászonkötés..................  56 000

„ egészvászonkötés . . . .  63.000 
Párnázott egészvászonkötés, arany-

metszés, tokban..................  140.000
Fehér v. fekete csontutánzatú kötés,

aranymetszés, tokban. . . 196.000 
Legfinomabb párnázott bőrkötés,

aranymetszés, tokban. . . 224.0C0 
N a g y  a la k :

Fekete félvászonkötés..................  70.000
,  egészvászonkötés . . . .  77.000 

Párnázott egészvászonkötés, arany-
metszés, tokban..................  168.000

Fehér v. fekete csontutánzatú kötés,
aranymetszés, tokban. . . 224.000 

Legfinomabb párnázott bőrkötés,
aranymetszés, tokban. . . 252.000

Ú j dunántúli énekeskönyv:
Fekete félvászonkötés, arany ke

reszttel . . : ..................  56.000
Fekete egészvászonkötés . . . .  70.000 
Fehér v. fekete csontutánzatú kötés,

tokban................................  224 000
Legfinomabb párnázott bőrkötés . 308.000 

G yurátz-féle im akön yvek:
Lelki vezér, fekete vászonkötés . 56.000 

.  „ ,  párnázott vá
szonkötés, tokban . . . .  105.000

az összes speciális gépekhez. 3—3

Luther köpeny,
baretta, öltönyök, kabátok, felöltök u 
legjobb minőség mellett a legolcsóbban 

3 havi részletfizetésre is az
Ecclesia R.-T. Budapest, IV.

Veres Pálné-uccai szabóságában. 
Ugyanott siffonok, zefirek, flanellek, 

* szövetek.
Ne mulasszon el mintát kérni. 

Urvacsorai kelyhek, keresztelési edények, 
kis betegl;"ogató kelyhek a legegysze

rűbbtől a legdíszesebb kivitelig az
Ecclesia R.-T. Budapest, IV.,
Váczi ucca 59. sz. alatti üzletében^
Ugyanott kelyhek, keresztelési edények, 
gyertyatartók stb. stb. tartós aranyozása, 
ezüstözése, nikkelezése vagy rezezése.
Az Ecclesia R.-T. oltárépitőüzerae 
Budapest, VI., Csángó ucca 22. épít és 
restaurál oltárt, szószéket, valamint ke

resztelő kutat.
Festett templomablakok művészi 

kivitelben. 2 — 1 2

1BANGÓ JOGI SZEMINÁRIUMI
Hatüléses személyautót, v ág j amerikai „CORMICK* 
trak tort 8 vasa ekével, azonkívül eredeti „KÜHNE*-

Budapest, IX., Ráday u. 14. 
^Sikeresen készít elő vidékieket is ii

t i a a iu ib  u f asu o ic ic i,  b / iuuaít  ui ül rum i M uuunii
féle 8 lóerős szlvógáz lokomobllt. YD80 Jelű 800 mm.

....................... MUl'dobszélességü komplett cséplőszekrényt, 6 lóerős ben- 
zlnlokomobilt, m otorkerékpárt oldalkocslval, „Príma 
Drill** vetőgépeket, gazdasági szekereket, gabona
tisztító rostákat, b o rsa jtókat, takaréktüzhelyeket, 
darálókat, szölőzuzókat, répavágókat stb. stb. 1000 

nyereménytárgy 750,000.000 korona értékben. 
KÖZSÉGI TISZTVISELŐK OBSZÁGOS EGYESÜLETE 
Budapest. IV., Irányi-utca 21. Telefon: Jóasef 151-54. 
Nyereménytárgyak a „Kühne*4 gépgyár Budapest, VI., 
Vilmos császár út 59. szám ala tti helyiségeiben van

nak kiállítva. 8 - 6

yyLUTHER NflPTAR ’*1

az 1926. évre megjelent. Úgy külsőleg,] 
mint belsőleg ezúttal még messzebb] 
felülmúlja az összes eddigi évfolyamo- * 
kát. A naptár ára: 22.000 kor. Meg
rendelhető szerkesztőjénél, Hetvény.j 
Lajos evang. vallástanárnál, Sopron,] 
Paprét 2. sz., majd minden egyes lel

kész! es tanítói hivatalnál.
latók minden jobb 

varrógépüzletben.
Ahol nincs, oda direkt szállít a vezérképvi

selőség :

SZÉKELY ZOLTÁN BUDAPEST,
VIII., Akácfa-ucca 4.

Kötőgépek, orsózó- és bolyhozógépek, 
ajurozó, tamborirozógépek, gombprések, 
butznik, Überwendling, 1, 2 és 3 fonállal,

Evang urileány hosszú bizonyítvány ok-I 
kai a háztartás vezetésében, varrásban jár-1 
tas, házikisasszonyi állást keres uriháznál.l 
Ajánlatokat „minden tekintetben teljesen] 
megbízható* jeligére a kiadóhivatal továb-1 
bit. 3—31

minden iparra külön speciális varrógép. 
Kérjen ajánlatot az ipar megadásával. Tűk

Nemesített sárga magyar fajbaromfi, a 
budapesti nemzetközi baromfikiállitáson II. 
és Hl. díjjal kitüntetve. Edzett, igénytelen 
faj, kitűnő téli tojó. Idei jércik és kakasok 
jutányosán eladók Földváry Valérie tyuká- 
szatában öttevény, Győr megye. 3—3

Varrógépek és kerékpárok!
elsőrendű minőségben (részletfize
tésre is) legolcsóbban kaphatók

Lukács Jánosnál Szeged
Valéria-tér 7. sz. 2 - 0  I

Miért rontja el ételeit rossz papriká-
va!, amikor KARBINRR

szegedi, éa világhírű 
des-nemes paprikakülönlegesség, mely 
minőségben felülmúlhatatlan, V«, Vs és 
‘/is kg.-os törvényesen védett dobozok
ban minden jobb üztetben kapható? 
— Ha egyszer megkísérli, sohasem fog 
mást használni.
2-10 Karbiner Péter Szeged.

Megjelent!f
Dr. Schlitt Gyula és Szembath Ernő

„ K a rá cso n y  e s t “
c. színjátéka karácsonyesti teljes 
műsorral megjelent. Ára 7500 kor. 
Kapható: a szerzőknél, Lajoskomá- 
rom (Veszprém m.), Kis Tivadar 
könyvkereskedésében Pápa és Wel- 
lisch Béla könyvkereskedésében 

Szentgotthárd (Vas m.). 3-s

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Boldog ö röm napunk ...
Lukács ev. 2 . ío. íme hir

detek néktek nagy örömöt, 
mely az egész népnek öröme 
lészen.“

Örömöt hirdető angyal száll a 
világ felett. Beszéde nem marad 
elröppenő szó, amit az angyal Ígé
rete hirdet, azt beteljesíti Krisztus 
és megtölti vele az emberek szívét. 
Karácsony örömszerző drága ün
nepe az egész világnak.

Óh, hogy ne telnék meg szánk 
vígassággal, ha meggondoljuk: 
mekkora nyomorúságból szabadí
tott ki minket a Krisztus. Ki ne 
örvendeznék, ha gondol arra a nagy 
ajándékra, amellyel maga a jó Isten 
lepett meg bennünket — hisz nem 
kevesebbet, mint lelkünk üdvössé
gét nyújtja felénk ez a karácsonyi 
ajándék I Hogyne örvendeznénk, 
mikor ünnepünk öröme kihat a 
világ mind a négy tájára, és „az 
egész népnek öröme lészen!“ . . .  
Énekeljetek hát boldogan vidáman!

A szívetek pedig teljék meg szent 
hálaadással, ismét mondom: szent 
hálaadással! Tudom, hogy sokak 
epedő vágyaiból vágyak még ma
radtak, sok reménységünk talán 
dérütött virágként hullott fagyos 
földre, itt is, ott is hiányzik valami 
vagy valaki . . . szomorú szemmel 
nehéz veszteségeket siratunk . . . 
De mégis mondom: Testvéreim! 
könnyek között is hálát adjatok. 
Hisz halljátok, miként száll a ka
rácsonyi énekzengés: „A szenvedő 
az özvegy, árva Hulló könnyét tö
rülje le; Nézzen az égi jó Atyára, 
S a szív békével lesz tele. Zendül- 
jön buzgó hálaszó: Itt a szelíd 
Vigasztaló.“

Az égboltozat csillagfénye annál 
tündökletesebben világít, minél fe
ketébb éjszaka borong felettünk.

Ilyen legyen a karácsonyi öröm is ! 
Örökös öröm az Úrban! . . . A 
pusztaságban felemelt gyertyafény 
magános, gyenge lángja hirtelen 
ellobban a gyenge szellő rezdülésre 
is . . .  ilyen a szív minden földi 
öröme: gyorsan lehull, hirtelen ki
alszik . . .  De a karácsony öröme 
hasonló az oltáron gyújtott lánghoz, 
vagy a karácsonyfa világosságá
hoz : odakünn zúghat a vihar, tom
bolhat a förgeteg — az a fény

A jól ismert karácsonyi kép ele
venedik meg szemünk előtt. Csil
lagfényes ég oszlatja a föld sötét
jét. Angyali ének hirdeti az isteni 
szeretet örökkévalóságát. Isteni Ígé
retekkel, kifürkészhetlen lehetősé
gekkel telik meg a világ. Jöven
dőbe látók sejtelme, próféták re
ménysége válik valóságra. Kezdő
dik a világtörténelem új fejezete s 
az emberi léleknek egészen új vi
lága. S mindezt összefoglalja az 
egyszeri karácsonyi kép : gyermek, 
Krisztus fekszik a jászolban s fe
lette angyali ének zendül.

Jellemző, hogy ebből az ünnep
ből az emberi lélek mindenek előtt 
a szeretetet érzi ki. Tényleg ez a 
legfontosabb. Az Isten örökkévaló 
szeretete, az emberi lélek megmen
tésére irányuló irgalmassága soha
sem nyilatkozik meg olyan hatal
masan, mint mikor az ő egyszülött 
fiát adja e világnak. Méltán zeng 
tehát ezen a napon a hála édes 
himnusza a keresztyén templomok
ban. Jogosan teszi az ember a sze
retet ünnepévé azt a napot, melyen 
az Isten szeretete megnyilatkozott 
felette.

mégsem alszik k i! Énekeljetek hát, 
és legyetek vidámak! Karácsony 
van . . .  derüljön fel a szoinorkodók 
könnybarázdás arca is, egy akarat
tal énekeljük:
„Háladás légyen az Atya Istennek,
O szent Fiának, a ma születettnek,
A Szentlóleknek, mi bölcs oktatónknak, 
Vigasztalónknak.
Óh örök Isten, dicső Szentháromság, 
Szálljon mireánk tőled világosság, 
Távozzék tőlünk bűn és szomorúság, 
Légyen vidámság 1“ Ámen. „

Béla püspök.

De mégis úgy érzem, hogy ka
rácsony ünnepét a világosság ün
nepének is nevezhetjük. Kellene is 
neveznünk. De talán nehezebb ezt 
a napot, mint a világosság napját 
megszentelni.

János evangélioma I. fejezeté
nek 9—12. verseiben nehéz, tömör 
szavak hangzanak el. Az igazi vi
lágosság eljött a világba, mely rneg- 
világosított minden embert. A vi
lágban volt és a világ általa lett, 
de a világ nem ismerte meg őt. 
Valakik pedig befogadták őt, ha
talmat ada azoknak, hogy Isten 
fiává legyenek, azoknak, akik az 
ő nevében hisznek.

Olvassuk el ezeket a mély ér
telmű karácsonyi szavakat újra és 
újra. Megtaláljuk bennük a kará
csonyi öröm teljességét. Bennük 
dobog a teljes isteni szeretet, ben
nük zeng elmondatlan az angyalok 
éneke. De ugyanekkor meglátjuk 
az elküldött Jézusban a szeretet 
mellett a világosságot. Megértjük, 
hogy a világosság harca egy örök 
harc a sötétséggel szemben. Körül
vesz a bűn. Elgáncsol a gyengeség. 
Hálójába kerít a kísértés. A sötét-

A világosság ünnepe.
Ir ta : Kapi

A Harangszót egyetlen  család sem  nélkülözheti!
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ség hatalmával szemben csak egy 
segíthet, az, ki mint igazi világos
ság eljött a világba és megvilágo
sított minden embert.

Hozzád is eljött. Tudod-e? Éle
ted ajtaján zörget. Bebocsátottad-e ?

Tragikus vonás húzódik a kará
csony ünneplésébe. Eljött az igazi 
világosság, de „a világ nem ismerte 
meg őt“!

Napjainkban sokat beszélnek 
Krisztusról. De az ő ügye nem az 
emberek beszéde, hanem inkább 
élete szerint dől el. Mindenek előtt 
az a kérdés, hogy a lelkekben meg
születik-e a Krisztus? Uj életerővé 
és új életelvvé lesz-e ? Él-e az em
berek jellemében, mint makulátlan 
becsület, élő lelkiismeret, Istennel 
szemben engedelmesség, felsőbb- 
séggel szemben tiszteletadás, köte
lességtudás és hűség? Az a kér
dés, hogy a családokban megszü- 
letik-e a Krisztus? Ott van-e az 
emberek kötelességteljesítésében ? 
Rokonok szeretetében, embereknek 
egymáshoz való viszonyában él-e 
a Krisztus? Piacokon, utak fejein 
meglátod-e, hogy arra járt a Krisz
tus? Emberek közé dobott köny
vek lapjain, újságok hasábain, a 
tanácskozó emberek gyűlésein, a 
törvényhozók házában él-e a Krisz
tus?

Sokszor csüggedten hajtjuk le 
fejünket s elismerjük János evan
gélista szavait: „a világ nem is
merte meg ő t!“

Karácsony ünnepén imádságba 
olvasztjuk lelkünk keserűségét.

Emlékezés.
Rarácseny este ran -  édes, drága emlék. 
Szállé hópelyhekkel mintha én is mennék. 
Teoa száll a lel&em messze a láoelba. 
Drága jó szüleim meleg hajlékába.

Rarácseny este oan — édes, drága emlék. 
Terített asztalnál mintha én is oelnék. 
gyermekének csendül „Mennyből jött az

angyal“,
hallgatják szüleim boldog áhítattal.

ftarácseny este ran -  édes, drága emlék, 
föarácsenyfa szórja békét adó fényét. 
Szüleim szemébe esdö könnyek égnek, 
fohászukban reánk most is áldást kérnek.

Szekeyné Horváth Ida.

Imádkozzunk, hogy minél több lé
lek fogadja be az igazi világossá
got. Hogy minél több léleknek 
adassék hatalom Jézus által. Hogy 
minél többek legyenek általa Isten 
gyermekeivé.

Ez az igazi karácsonyi ünneplés, 
így lesz karácsony az igazi vilá
gosság ünnepe!

Karácsonyi ének.
Dallama: Ki dolgát csak Istenre hagyja.

Megjelent az Isten kegyelme, 
Örvendezzen egész világ;
Mit föl nem ér emberi elme: 
Elküldte az Úr egy Fiát.
Az örök Ige testet ölt,
Éggel ölelkezik a föld.

Megváltónk jött, hogy üdvözítsen, 
Új ég és új föld a tana;
Új ég: Miatyánk lón az Isten,
Új fold: itt a menny pitvara;
Egész teremtettség remeg,
Újjá születnek mindenek.

Törüld le, népem, könnyes orcád, 
Vigasztalónk ma megjelent;
Tied lesz a fényes Mennyország,
S e földi Ország idelent.
Rabság, oldódnak láncaid,
Győz az Igazság és a Hit.

SÁNTHA KÁROLY.

Gyűjtsünk előfizetőket és 
adakozzunk a Harangszó 

fenntartására.

Mária karácsonya.
Irta: Farkas Mihályné.

„Szép, fehér karácsonyunk lesz*, mon
dogatták az emberek, amint ünnepváró 
hangulatban tettek-vettek házaik körül a 
kora, téli délután.

És csakugyan pompás hólepel takarta 
be a tornyos kastély tetejét, a cserépzsin- 
delyes házakat, és a nádfödelü kis hajlé
kokat. Mindent egyformán.

Kastély különben csak egy volt a falu
ban, de az egy dombtetőn emelkedve uralta 
az egész vidéket, a Radnóthyak ősrégi 
kúriája.

Valamikor hírneves nemzetség volt a 
Radnóthyaké. Eredetét az Árpád-királyok 
idejéig tudta vissza-csapázni sok jeles vi
téz, politikus, tudós akadt közöttük a szá
zadok folyamán, de Radnóthy Balázs rava
talánál megfordították a régi címert. 0  volt 
családjának utolsó férfisarja, az a komor 
sírbolt ott a faluvégi temetőben az ő ham
vait őrzi.

Most már csak egy leány viseli a kiváló 
család-nevet, a szép Kastély, a nagykiterje
désű birtok, az erdőség ott a távol látha
táron, minden az övé. Máriának hívják, de 
a falu népe „az úrnő* névvel illeti és szín-

Luther karácsonya.
Karácsony ünnepe közel volt. Dr. 

Luther asztalánál ült és ünnepi be
szédén gondolkozott. Gondolatat az 
Isten emberrélevésének misztériumába 
mélyedtek. Ekkor megnyílt az ajtó; 
felesége. Kata asszony benézett a 
szobába és bosszúsan így szólt: >A 
doktor űr itt ül és nem hallja és nem 
látja, hogy Jánoska sír és kiabál a 
bölcsőben, hogy még a kő is meg
könyörülne rajta; nekem az ünnepre 
kell elkészülnöm; doktor úr is föl
kelhetne egyszer írásai közül és el- 
csitíthatná, álomba dalolhatná a gyer
meket*.

Engedelmesen és derűs arccal, szí
vében a betlehemi gyermekkel és az 
angyalok seregével állt fel Luther, 
azután odatelepedett a bölcsőhöz és 
mint ilyenkor mindig szokta a »Su
sanna« kezdetű dalt akarta dúdolni. 
De szíve ez egyszer mást súgott. A 
bölcsőringás egyenletes ütemei új 
melódiát és új rímeket keltettek életre 
benne és leült és megírta és hang- 
jegyelte híres karácsonyi énekét:

Mennyből jövök most hozzátok,
Jó hírt mondok, jer, halljátok . . .

Űjesztendőre azután citera mellett 
elénekelte nejének. Ez az ének Lut
her énekeskönyvének már első kia
dásában megjelent ezen a címen: 
»Gyermekdal Lukács második fejeze
téből«.

Ha Luther később családjával ka
rácsonyi ünnepet ült, az ének hét 
első versét mindig egy angyalnak öl •

rőt-színre vajmi ritkán látják, inkább csak 
jótéteményeiből ismerik.

Rideg, magábazárkózott életet él az úr
nő, csendes otthonában. Hűséges, régi cse
lédei környezik, akiknek révén nem kerül 
semmi közszájra az ódon falak közül. Ám
bár nem történik ott semmi titkolni való. 
Idejének nagyobb részét a könyvtárszobá
ban tölti Mária, s ott komoly természet- 
tudományokkal foglalkozik, vagy sápadt 
arcával egy-egy bölcsészeti mű fölé hajolva 
abból iparkodik megtanulni, hogyan lehet 
valamely magasabb nézőpontból tekinteni 
az életet, hogy elviselhetővé legyen az szá
munkra, ha egy nagy csalódás felhője 
eltakart is előlünk minden örömet.

Lehet, hogy ez a tudomány nincsen a 
könyvekben megírva, bizonyos, hogy Mária 
nem bukkant még reá, különben nem volna 
ajka körül az a keserű vonás s az a dacos 
redő szemöldöke között, amint ott járkál 
szapora lépésekkel a kerti úton melyről 
eltakarították a havat szorgoskodó kezek, 
hogy az úrnő rendes ebédutáni sétáját vé
gezhesse.

Sudár, erőteljes alak és ha a prémsapka 
nem födné fejét, ezüstszálakat látnánk csil- 
lámlani sötét hajában, pedig még alighogy 
elérte az élet delét, ámde az ő számára 
ifjúsága reggelén nem sok virág fakadt.
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törtetett személlyel énekeltette, a töb
biek, k&lönöseo gyermekei azután a 
nyolcadik verssel köszöntötték az 
angyalt.

Karácsonyi ima.
Betlehemi jászol-bölcső melleit 
Imára kulcsolom össze kezemet, 
Hallgasd meg imám,
Égi jó Atyám:

,  Uram, ma minden csúf körülöttem! 
Uram, ma minden zúg körülöttem l 
Vásári szenny, vásári zaj az élet.
Uram, én úgy félek, — félek,
Hogy itt eltéved minden lélek.
Uram t segíts rajtunk l
Nézd I itt hitet vesznek és hitet adnak,
Árú a szépség és eladó a jóság,
Szegény a szegény és szegény a gazdag, 
A lélek kincsét mind elásták.
Gőg és butaság trónt emelt magának, 
Világodban a bűn ül orgiát.
Ember tapsol az ember gyalázatának, 
Egymást gyalázva, gyalázza magát. 
Feledve itt Betlehem, Golgotha,
Feledve itt az örök élet,
Uram, én úgy félek, — félek,
Hogy meghal az emberi lélek.
Uram! segíts rajtunk!
Ne hagyj elesnünk, ne hagyj elvesznünk, 
Gyúljon ki ma a csillag felettünk, 
Ébresszen vágyat, élesszen hitet! 
Megváltónk elé vezessen minket,
Hol angyali kar zengi: Béke! béke! 
Dicsőség Istennek a magas égbe!
Éljen a földön áldott szeretet,
Legyen az Ég úr a föld felett!
Te szent Fiad, ki ma született,
Tartson felettünk nagy ítéletet.
Jöjjön korbáccsal a kezében 
Kiűzni a kufárokat;
És tanítani szép hegyi beszédben 
Mi az, mi boldogságot ad.
Tanítson, mint kell minden szenvedésen át 
Keresnünk csak az őrök hazát,

Világrajötte az életébe került az édes
anyjának 8 az apja ezt sohase tudta neki 
megbocsátani, mégkevésbbé pedig azt, hogy 
nem fiúnak született akinek révén tovább 
plántálódhatott volna — amire oly igen 
büszke volt — a híres ősi-név.

Radnóthy Balázs a legjobb mesterekkel 
neveltette fogékonyeszű gyermekét, de jó 
szót nem igen sokat pazarólt reá. 0  maga 
meghasonlott lélekkel komor kedvtelései
nek élt, melyek között a vadászat és a 
kártya játszott vezérszerepet, és alig vette 
észre, hogy mellette hajadonná serdült árva 
leánykája. Máriának mindene megvolt, drága 
ékszerei, hátaslova és saját fogata, csak 
épen a korát megillető örömökből nem 
jutott neki semmi rész, nem volt egy ba
rátnője akivel kézenfogva járhatott volna a 
pompás kertben örülve a tavasz ébredé
sének.

Pedig sorsa hovatovább még nehezebbre 
vált. Radnóthyt javakorában súlyos kór 
lepte meg, s tette élő-halottá közel egy 
évtizedig. A szabad-gondolkodás, melynek 
hívéül vallotta magát, nem pótolta a vallás 
vigasztalását, hogy nemes megadással visel
hesse sorsát, inkább dacos haragot váltott 
ki a parancsoláshoz szokott nagy úr lelké
ben, amiért tűrnie kellett a gyógyithatlan 
betegség jármát

Embert szeretve Istent áldani, 
A keresztről is megbocsátani.“

Betlehem IJászol- bölcső mellett,
Imára kulcsolom össze kezemet, 
Felküldtem Hozzád buzgó imám, 
Hallgasd tneg, égi jó Atyám!

SZABÓ GÁBOR.

S z e r e t e t  országa .
Irta : Jánossy Qábor árvaszéki elnök.

Milliók ajkán zendül meg ma 
az ének: „Dicsőség legyen a menny 
Istenének, jó akarat az emberek 
szívébe’ s a földön béke. Kondulj 
harangszó, hívogass im ára: ma szü
letett a szeretet, a szeretet királya! 
Térd meghajoljon, szív hálát do
bogjon, Neki hódoljon 1“

Zengnek-bongnak a karácsonyi 
harangok, békesség száll e napon, 
Krisztus eljövetelének, születésének 
emlékünnepén a szívekbe, talán a 
jóakarat is helyet talál és beférkő
zik e napon az emberek leikébe, 
imádságra hajolnak meg a térdek, 
a Megváltó küldetése és megszüle
tése fölött érzett mélységes hálából 
dobbanak meg a szívek, — óh ka
rácsony szent ünnepén — egy napra 
kettőre — megvalósul, megalakul 
a szeretet országa a földön. Az em
berek jobbakká válnak, magukba 
szállnak, egymással kibékülnek, 
egymást a szeretet jeleivel, az ir
galom és könyörület adományaival 
elhalmozzák, kihajt a megromlott, 
megkérgesedett, elfásult és meg
hasonlott szívekben a szeretet, a

Kerülve kerülték a régi cimborák a ko
mor kastély táját, sűrűn változtak az orvo
sok, az ápoló-szeméiyzet, a régi szolgák 
közül is alig egy-kettő vállalta a nagy be
teg konok szeszélyeit, csak a leánya tartott 
ki híven mellette angyal-türelemmel, tör- 
hetlen kötelességtudással.

»Megérdemelted volna, hogy fiú légy*, 
— mondta néki Radnóthy Balázs, azon a 
ködös hajnali órán, mely megváltá fóldi 
szenvedéseitől. Ez volt a legnagyobb elis
merés amit mondhatott.

És Mária korlátlan ura maradt minden
nek, kényeked ve szerint intézhette további 
életét, csakhogy nem tudta már mit kezdeni 
vele, lelke elvesztette minden rugékony- 
ságát.

Jöttek már a szomszéd uri-családok 
egyre-másra a gazdag örökösnö barátságát 
keresve, tekintélyes gavallérok pályáztak 
kezére, de Mária úgy érezte, hogy mind
ezeket C3ak érdek vezérli s ridegen utasí
tott vissza minden közeledést.

Hogy legyen mégis akivel megossza 
magányát, egy távoli rokonát hívta magá
hoz, nálánál jóval fiatalabbat, egy vidám
kedvű szőke leánykát. Lassankint nagyon 
megszerette, s az is hálás ragaszkodással 
viseltetett iránta, s mégis Jolán lett okozója 
élete nagy szerencsétlenségének.

hála, a megértés és megbocsátás 
isteni virága.

De azután, ha már elmúlnak az 
ünnepnapok, ha visszatérnek az 
emberek hétköznapi foglalatossá
gaikhoz, ha levetik az ünnepi ru
hát és felöltik a régit, a hétköz
napit — levetik a karácsonyi ru
hával együtt a karácsonyi lelket 
is, a szeretettől, megértéstől dobogó 
s ünnepi érzések fűtötte szívet is 
kivetik magukból s visszatér a régi 
ruhával együtt a sátáni lélek az 
emberbe, újra kezdődik a bellum 
onmium contra onmes, s nem a 
békességet hirdető és munkáló em
ber, nem a szerető felebarát, nem a 
testvér áll szembe a testvérrel, nem 
a Krisztust hivő, valló, követő em
berekből áll a család, a társadalom, 
a haza, az emberiség összesége, 
hanem a Hobbes mondása, meg
állapítása válik valóra újra meg 
ú jra : Homo homini lupus — em
ber az embernek farkasa.

Karácsonyt ünneplő, a megvál
tás eljövetelén örvendő felebará
taim, nekünk Krisztust hívőknek 
és követőknek mindennap és min
denhol, otthon, a templomban, min
den munkánk végzésében karácso
nyi ruhában, karácsonyi lélekkel 
kellene megjelennünk, éreznünk és 
cselekednünk, betöltvén az egyet
len nagy parancsolatot, hogy egy
mást szeressük. Azzal, hogy kará
csony szent ünnepén levetkezzük 
a régi bűnös embert a gyűlőlkö- 
dők, a bosszúállók s felöltjük az 
új ruhánkkal együtt a Krisztus

Most — a karácsony közeledtével — 
fölnyilnak mind e régi sebek az úrnő lel
kében, s hiába igyekezik más irányt adni 
gondolatainak.

A kert mentén vonul el az országút, 
azon most szokatlanul élénk a forgalom. 
Vidám csilingelőssel egy-egy szán surran 
el, a prémes bundák menedékéből boldog 
gyerek-arcok nevetnek ki. Kis diákok, aki
ket ünnepelni hazahoznak. A lombtalanná 
vált bokrok ágai közt jól látni mindent. 
Ő nem vár senkit. Miiyen szomorú az ilyen 
karácsony 1

Vásár lehetett valahol a közelben, mert 
csapatosan törtetnek a falusi népek a ha
vas úton hazafelé. Duzzadt tögyü tehenet 
vezet kötélen olyik, új kalapot vásárólt a 
másik s ócska süvege fölé húzta, dézsát, 
zsiros-bödönt cipei amaz, de majdnem 
mindegyik kis fenyőfát visz a hóna alatt, 
az asszonyok motyojából pedig mézeska
lács, bádogtrombita, pirosképü fababa kan
dikál ki. Kis ködmönt is visz némelyik, 
vagy apró csizmát, cipicskét 8 karjára 
akasztva.

Rosszul esik az ilyesmit látni olyannak, 
akinek nincsen senkije.

Nem is nézi már tovább Mária, indul 
befelé, hogy valami olvasmányba ölje bá- 
natos gondolatait.
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megváltotta új embert, akinek ün
nepi ruhája alatt szeretettől, meg
értéstől, megbocsátástól áthatott 
szív dobog, — azzal, hogy csak a 
Megváltó születésének, meg halá
lának és föltámadásának nagy és 
szentséges ünnepein vagyunk lé
lekben is Krisztust követő, igaz 
keresztyének, de máskor minden
napi foglalkozásaink között a régi 
bűnös ember, a Megváltás előtt 
való, kárhozatra rendelt sátáni em
ber él és működik bennünk — 
mondom azzal nem ünnepeljük iga
zán, hivő Krisztusvallókhoz méltó
képpen szent karácsony ünnepét.

Legyetek pedig valóban meg
tartói az Igének és ne legyetek 
csak hallgatói, nehogy megcsaljátok 
magatokat. Ne csak e nagy, e szent 
ünnepnapon valósítsuk meg a sze
retet országát itt ezen a földön, 
hanem tegyük urunkká, tegyük 
állandóvá magunkban is a Szeretet 
isteni törvényét és akkor — elnyer
jük az életnek koronáját.

Különösképpen szálljon magába 
e szent napon minden ember, aki 
ember és magyar és necsak szájjal 
vallja, necsak szívében érezzen, de 
cselekedeteiben, példaadásában is 
mutassa meg azt, hogy az isteni 
örök igazságban, a Krisztusban, a 
szeretet, az igazság diadalában való 
hitében meg nem tántorodva, egy
mást megértve, szeretve és egymás
sal összefogva megyünk a magyar 
Golgota útján a magyar föltámadás, 
— a magyar szeretet, a magyar 
dicsőség országába.

Az udvaron majoros cselédekkel talál
kozik, kik az öreg kulcsár vezetése mellett 
két pompás fenyőfát hoznak.

„Parancsára, úrnőm, kivágattam ezt a 
két szép fiatal fát Az egyiket az iskolába 
visszük az ajándékokkal együtt, a másik a 
személyzetnek van szánva. Hol parancsolja, 
hogy fölállítsuk azt ?*

„Mint rendesen, az ő ebédlőjükben. 
Fogjanak hozzá mielőbb a főldíszitéséhez, 
és legyen rá gondja, — kérem — hogy 
mindenki megkapja a maga jutalmát.“ 

Mondhatta volna az úrnő azt is, hogy: 
Fönnt, az én lakosztályomban. És majd 
magam adom oda mindenkinek az ajándé
kot, tudva, hogy így kétszeres örömet sze
rez. Az iskolai ünnepélyre is majd elme
gyek, meghallgatom a karácsonyi éneket, 
és megsimogatom az örömtől piros gyer
mekarcokat — de nem mondotta. Ő csak 
a vagyona fölöslegéből adott pazar kézzel 
minden szükölködőnek, de a szíve gyön
gédségére nem méltatott senkit.

Serény leányok sietnek elő ahogy az 
előcsarnokba lép; leszedik meleg ruháit s 
föltárják előtte dolgozószobája ajtaját. Már 
ott is ül a bőrkarosszékben közel a kanda
lóhoz, s a kezeügyében levő asztalkán ked
venc olvasmányai közt válogat. De ma nem 
tudják lekötni érdeklődését se Madách, se

Dicsőség a magas
ságban . . . !

Karácsonyi fényes angyal,
Szállj le hozzánk, vár vasvárunk, 
Bethlehemi fényességgel 
Töltsd meg csonka, rab országunk. 
Nézd, fénytelen éjszakának 
Sötét, komor gyásza hullt ránk . . . 
Karácsonyi fényes angyal,
Esdve kérünk: szállj le hozzánk!

Karácsonyi fényes angyal,
Nézd, az oltár lerombolva,
Ezeréves ősi földünk 
Széjjeltépve, megcsúfolva . . .
Nézd, ott állunk elgyötörve 
Pilátusok udvarában 
S  lessük: vájjon mikor gyúlad 
Csillagfény az éjszakában ?

Karácsonyi fényes angyal,
Hallgasd meg a sóhajtásunk:
Szállj le kopár bús földünkre 
És szüntesd meg régi átkunk.
Nézd, emésztő lángok között 
Sorvad most is árva népünk: 
Pártviszályok tűzeiben,
Hogyha nem jössz, mind elégünk.

Karácsonyi fényes angyal, 
Reménységgel várunk téged. . . 
Biztass minket: Ne féljetek,
Nagy örömhírt mondok néktek:
A Megtartó megszületett,
Nem lesztek már soká gyászban . . . 
Vigadjatok nagy örömmel:
— Dicsőség a magasságban . . . /

HORVÁTH IMRE.

Flammarion, Schoppenhauer sötét világ
nézete önsúllyal nehezedik reá, ma a ka
rácsony est szelleme uralja a lelkeket s 
visszavezeti őt is a múltba, mert hisz ka
rácsony est volt akkor is, mikor sorsa 
fordulópontra ért.

A tűz föl-föllobbanó lángja imbolygó 
árnyakat vet az átellenes faira, azokat kö
veti merengő tekintetével, de túl rajtuk 
tisztán, mintha vászonra vetítenék, saját 
életének jeleneteit látja.

Nyári alkonyat van, a távolból hazatérő 
munkások danája hallatszik, a levegő tele 
van a vadménta és a kakukfű illatával. A 
réti úton két leány halad. Az egyikben 
Mária magára ismer, a másik — az a 
könnyütépésű, aki nyalábra szed útja köz
ben minden mezei virágot — az Jolán, a 
rokonleányka. A kis folyót áthidaló bürün 
átmennek 8 a dombhoz igyekeznek, melyet 
mint zöld koszorú sűrű rekettye bokrok 
vesznek körül. Ez kedvenc pihenő helyük. 
Várhelynek hívja a nép, s azt regélik felőle, 
hogy valamikor régesrégen hatalmas vár 
állt volna ezen a helyen. Ennek most már 
nincsen semmi nyoma.

Leülnek a fűbe s a fiatalabb leány ren
dezni kezdi virágait, mikor egy fiatal férfi 
alakja tűnik föl a láthatáron. Batyu van a 
hátán, vászonruhája csupa por, mégis meg-

A karácsonyfa törté
netéből.

Alig van szebb jelvény, mint a 
karácsonyfa, Krisztus születésének 
kedves szimbóluma. A napjainkban 
mindenkinek szemében oly kedves és 
meghitt karácsonyfa alig három szá
zadnál hosszabb idő óta szokásos. 
Gyökerei a régi Elszászba nyúlnak 
vissza. Tulajdonképeni vándorútját a 
világba csak a XIX. század közepe 
táján kezdte meg. Németországban 
már e század közepén teljesen ott
honos volt a karácsonyfa karácsony 
ünnepén. Ausztriában csak a szabad
ságharcok után honosul meg. A csá
szárvárosban 1817. karácsony esté
jén gyúltak ki először a karácsonyfa 
lángjai. Henriette nassaui-weilburgi 
hercegnő, az asperni győző felesége 
díszítette fel 1817-ben otthonában ka
rácsony estéjén az első karácsonyfát 
és ott ismerte meg Ferenc császár is 
ezt a germán karácsonyi szokást.

Néhány esztendő múlva azután ép 
olyan honos lett a karácsonyfa Bécs- 
ben, mint amilyen Németországban. 
Majd Bécsből megtalálta útját csak
hamar egész Ausztriába, ahol min
denütt ujjongva fogadták és azóta a 
legmeghittebb karácsonyi szokásként 
megbecsülik.

Hazánkban szintén német herceg
nő, a würtenbergi evangélikus vallású 
Mária Dorottya, József főherceg fe
lesége volt az, aki 1819-ben Pesten 
feldiszitette az első karácsonyfát A- 
zonban csodálatosan nehéz módon

látszik rajta, hogy nem vándorló legény. 
Nem a faluba igyekszik, egyenesen a domb
nak tart és nagy érdeklődéssel járja azt 
körül, mígnem egyszerre a két hölgy előtt 
áll. Nem jön zavarba, szerényen megkérdezi, 
hogy vájjon Radnóthy Mária úrhölgyet 
tisztelheti-e, s az igenlő válaszra ő is be
mutatkozik. Dr. Boros Gézának hívják, a 
Nemzeti Muzeum hivatalnoka s annak meg
bízásában jár. Azt kellene ugyanis szak
szerű búvárkodás és ásatások révén meg
állapítani, hogy ez a bizonyos várhely nem 
azonos-e az országban több helyen előfor
duló avar győr vagy gyűrűkkel. Mert ha 
igen, úgy a tudományra nézve nagyon ér
tékes eredményekkel járhatna ez a kutatás. 
Bemutatta ajánló levelét, igazoló okmányait 
s a tervhez a birtokos úrnő beleegyezését 
kérte. Akkor álltak szemben egymással 
először az életben Boros Géza és Radnóthy 
Mária.

Mária nála szokatlan szívélyességgel 
fogadta a kérést, megígérte támogatását s 
egyben fölajánlotta a "jövevénynek háza 
vendégszeretetét mit ez hálával el is foga
dott. A türelmetlen fiatal tudóssal aztán 
még fölmásztak a domb tetejére fölriaszt- 
gatva az ott békésen tanyázó sáskákat, 
gyíkokat, s mire hazafelé indultak, már az 
esti csillag is kibukkant az égen.
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tudott tért hódítani nálunk a kará
csonyfa. Szinte két évtizednek kellett 
eltelnie, míg népszerűvé lett.

Franciaországba hasonlóan egy 
német hercegnővel vándorolt be a 
karácsonyfa. A Tuilleriákban orleánsi 
Helén mecklenburg schwerini herceg- 
nő részére itt 1837-ben díszítették fel 
az első karácsonyfát.

Angliába — ami mindenkit meg
lephet — csak Viktória királynő férje, 
szász-koburg-gothai Albert hozta a 
karácsonyfát. Amint Viktória király
nő elbeszélte — »Albert ragaszko
dott hozzá, hogy egy karácsonyfát 
akar.« — Az udvarból a karácsonyfa 
csakhamar elhatolt a legtávolabbi 
kórókbe is.

A karácsonyfa azután észak felé 
is megkezdte diadalmas vándorutját. 
Ki ne ismerné a híres dán költőnek, 
Andersonnak karácsonyi regéjét a 
fenyőfáról.

A karácsonyfa azonban nemcsak 
az Öreg Európát, hanem a világ többi 
részét is meghódította a maga szá
mára. Brazíliában a német telepesek 
karácsonyfa mellett ülik meg kará
csony ünnepét Természetesen fenyőfa 
helyett beérik araukáriával is. New- 
yorkban 1901-ben múlt 50 eszten
deje, hogy az első karácsonyfa fel
ragyogott.

Kínában a császár palotájában is 
ragyogott karácsonyfa, amikor ott 
Waldersee gróf karácsony estéjét ün
nepelte.

De otthonos a karácsonyfa még 
az eszkimóknál is, ahol természete
sen nem lévén fa, de még magasabb 
bokor sem, egy sátorrudat díszítenek 
fel fatOrzsül, egy elhasznált hordó 
küllőit felékesítik ágak gyanánt, gyer
tyát és díszt raknak rá s így ünnep
ük meg karácsony szent ünnepét.

Hirdessen a llHarangszó“-ban.
.Milyen csodálatosan szépen ragyog“ 

— mondia Jolánnak Mária. A nap keltét 
már a Várhelyről nézte Boros, és ahogy 
újra találkoztak a kastély terrasszán a reg-

felinél, már biztosan merte a hölgyeknek 
llitani, hogy érdemes lesz ott ásatásokat 

végezni. Mert minden újonnan szerzett 
megfigyelése azt a föltevést igazolja, hogy 
a nagykiterjedésű lapos dombtetőn, úgy a 
hatodik vagy hetedik században, nem ugyan 
vár, de az avarok megerösitett sátor-tábora 
állt. Odagyűjtötték össze asszonynépüket, 
gyerekeiket, öreg és béna harcosaikat és 
mély árkot ástak körülötte amelybe bele
vezették a közeli folyó vizét, hogy védve 
legyenek, mig ök pusztítani és rabolni 
szertekalandoztak a vidéken. Ez volt a 
szokásuk, számos történelmi adat tanúsága 
Szerint (Folyt. Wr.)

Fohász.
Felséges Isten, Irgalom 

Kifogyhatatlan kútfeje!
Vágyó szivünk e nagy napon 
Hálával, hittel van tele.

Hivő szívvel esedezünk,
Miként egykor a pásztorok :
Éjjel van itt, — sötét egünk, 
Lelkünk remeg, fél, háborog.

Jövel, jövel, — óh könyörülj 
Az itt sóvárgó lelkeken: 
Dicsőségeddel végy körül,
Ne hagyj sötétbe’, hidegen!

Te nyisd meg áldó ajakad’; 
Hirdesd nekünk: ne féljelek! 
Múlik az éj, hajnal hasad: —
A Megváltó megszületett!

Ámen.
PETPOVICS PÁL.

Gyurátz püspök fuvolája.
I r ta : Payr Sándor.

Széchenyi István életrajzából is
meretes a szomorúan szép és meg
kapó k ép : a döblingi gyógyhely 
virágkeretes ablakában áll a szen
vedő nagy lélek, fuvola van a ke
zében és három galamb röpködi 
körül. Nem lesz tehát kegyeletsértő, 
ha feledhetlen nagy püspökünknek 
én is éppen a fuvolájáról emlé
kezem. Hiszen Luther is játszott 
nemcsak a lanton, hanem a fuvo
lán is.

És akkor sem vétek az igazság 
ellen, ha a fuvolajátékban nem mon
dom Gyurátz püspököt nagy művész
nek. Lehet valaki nagy ember anél
kül, hogy jó muzsikus volna. „Gute 
Leute, aber schlechte Musikanten“ 
— amint már Brentano német író 
mondta a vígjátékában. Feltűnő, 
hogy hány kiváló magyar költőnk 
volt gyenge énekes és rossz mu
zsikus. Szász Károly ref. püspök
ről, a kiváló költőröl mondja pél
dául saját fia, ifj. Szász Károly, 
hogy „semmi zenei hallása nem 
volt s annyira botfülü, hogy a 
Bogár Imre nótáját nem tudta meg
különböztetni a Mignon dalától. 
Egyetlen zsoltár dallamát sem tudta 
énekelni, de még megkülönböztetni 
sem. E hibáját a költő Goethével 
menté, akinek szintén nem volt 
zenei hallása“. (Prot. Naptár 1907.)

Jókai Mór is, akinek szellemes, 
bájos felköszöntője és édes lágy

fuvolahangja még pápai diák ko
romban bűvölt el, mint maga mondja, 
szintén nem volt zeneértő s Liszt 
Ferenc hangversenye alkalmából 
mondja el, hogy a zene a magya
rok közt mennyire nem „liberális 
tantárgy“. Petőfi annyira „unmusi
kalisch“ volt Jókai szerint, hogy a 
színészetet is azért hagyta el, mert 
énekelnie kellett volna. „Dejszen 
fűrészelhet ön azzal a hegedűvel 
a fülem mellett — mondá Szabó 
karmesternek — nem megy abba 
egy hang se bele“. Bajza József 
sem szerette az operát. Deák Fe
rencet, Ghiczy Kálmánt ritkábban 
lehetett látni a színházban, mint 
üstököst az égen. „S aki nem hal
lotta még Kerkápoly minisztert éne
kelni, mondja Jókai, az nem hal
lott semmit, olyan nincs több. Én 
voltam oly szerencsés. Aki nálunk 
zongorázni tud — mondja tovább 
— az abba a hírbe keveri magát, 
hogy lutheránus. A puritán kálvi- 
nizmus még az orgonának is útját 
állta az emlékezetes mondással: 
minek a templomba a duda?“. 
(Életemből I. 147.)

Ennyi ijesztő magyar példa el
lenére is a mi boldogult jó püspö
künk, mint jó lutheránus bizony 
szerette a zenét, valamint a többi 
művészetet is. Korán, már diák
korában tanult játszani a fuvolán. 
De a zenei hallása — ez már a 
nagy emberek fátuma — neki is 
gyenge volt. Nem is a hallás hiány
zik az ilyen zenekedvelőkben, mond
ják a szakemberek, hanem csak a 
hangszálak rezegtetésére nincsen 
meg a kellő gyakorlatuk és ügyes
ségük.

Jól emlékszem, mint theologus 
a régi rozoga pápai templomban 
szenvedtem az első prédikálás iz
galmát. A rácsos, katrócszerű papi
székben ültem Gyurátz lelkész mel
lett. Még a Luther-köntösét is ő 
adta rám. És hogy bátorságot önt
sön belém, erősebb hangon éne
kelte fülembe az utolsó énekverse
ket. De szorongatott lelki állapo
tomban is észrevettem, hogy hangja 
csak úgy Figuraliter környékezi a 
melódiát, hol feljebb, hol alább, 
amint éppen a hangszálak, a torok 
és fogak engedik. Máskor viszont 
örömmel győződtem meg arról is, 
hogy kiváló zenei ízlése van s kü
lönösen a szép magyar zenét meg
értéssel és nagy gyönyörűséggel 
élvezi. Hiszen hány szép egyházi 
éneket írt s ezeknek ritmusa, mér
téke szépen vág össze a dallammal.
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Kedves korálja volt: „Légy csen
des szívvel és békével“.

Sopronban még diákköri napló
jába írta Gyurátz 1865. február 
17-én: „Olasz magányleczkéimet 
holnapután kezdem meg — oly sok 
halogatás után végre. A fuvolát is 
újra elővettem, azonban ismét azon 
szomorú tapasztalásra jutok, hogy 
törekvéseimmel időm igen arány
talan viszonyban áll, — haladásom 
csak szakadozott, nehézkes lehet“.

Híven sáfárkodott az idejével, 
szigorú bírálója volt önmagának 
már mint diák s még mint püspök 
is. Azt a fuvolát pedig kivitte ma
gával Haliéba s ott Horváth Sá
muel, Tímár János, Tóth Sándor és 
más jó barátainak társaságában, 
mikor 1866-ban a porosz jól el
verte az osztrákot, édes remény
séggel szólalt meg a fuvola: „Meg
virrad még valaha, Nem lesz min
dig éjszaka“.

Néhányunkat Gyurátz Ferenc 
Pápán még a népiskola felső osz
tályában is tanította. Egyik főtár
gyunk volt (ide hallgasson a kul
tuszminiszter) a diktálva tanított 
irodalomtörténet szavalatokkal. Gyu
rátz már ott harsogtatta fülünkbe 
Zrínyi dalát: „Nincs magasra v ív ó  
szenvedelme, Jégkebelben fásult 
szívet zár.“ Úgy, amint ezt maga 
is Sopronban Domanovszkytól és 
Malatidestől tanulta. Mikor pedig a 
kollégiumból jártunk vallásórákra 
a régi alacsony, nedves papiakba, 
az ablak alatt az egyik szögletben 
mindig odatámasztva láttunk egy 
hosszú, vaskos hangszert, az úgy
nevezett botfuvolát. Vörösbarna 
volt a fája, kigyóvonalban ráége
tett fekete csikókkal. Volt rajt né
hány billentyű is. Óráról-órára meg
bámultam s magam is hegedűs diák 
lévén, semmit forróbban nem kí
vántam, mint hogy a mi tudós, szi
gorú tisztelendő urunk nekünk egy
szer valami szép nótát fuvolázzon. 
No, ez a vágyam hát soha sem 
teljesült. Meghalt a jó püspük anél
kül, hogy valaha fuvolázni hallot
tam volna. Pedig ötven éven át 
elég közel állottam hozzá. Még ak
kor sem vette kezébe a fuvolát, 
mikor legjobb barátjának, a Tétről 
látogatóba jött Horváth Sámuel es
peresnek,«ennek az ő hű és igaz 
Natánaeljének kedvéért házi hang
versenyt rögtönzött. Áldott hitvese 
még leánykori virtuozitással ját
szott a zongorán s velem is elho
zatta a hegedűt. (Mint zeneértőt 
igen megbecsült.) Elhangzott némi

énekszó is, de a fuvola csak nem 
került elő. Én pedig nem mertem 
szóvá tenni.

Hej pedig annak a nevezetes 
fuvolának a régi rozzant papiakban 
volt valamikor nagyobb kelete is. 
Akkor, midőn a fiatal pápai pap 
későbbi szeretett „hütöstársával“, 
Matus Karolinával megismerkedett. 
(Csak az Idegenek előtt volt „hü- 
töstárs“, maguk között „édes szí
vem“.) Menyasszonya, akinek ke
zéért bizony sokan pályáztak, ki
tünően játszott a zongorán, sőt 
hangversenyeken is fellépett. Mint 
fiatal papnénak művészi játékát 
még magam is hallottam a Griff- 
szálló nagytermében. Gyurátz is a 
Matus-házba járva buzgón kezdett 
ismét fuvolázni. „A fuvolát is újra 
elővettem“ — Írhatta volna ismét 
a naplójába. A vagyonos, buzgó és 
művelt iparos-családban felújította 
Gyurátz a répcemelléki, a soproni 
és a haliéi régi magyar nótákat. 
Ez a fuvolajáték ebben a szép 
frigykötésben ha talán nem is ha
tott Mozart Varázsfuvolájának az 
erejével, de a jószívű és művelt 
lelkű menyasszony ebből is kiérezte 
bizonyára, hogy Gyurátz Ferenc a 
néki nem legkönnyebb téren is kész 
lesz érte a legnagyobb áldozatokat 
meghozni és mélyen érző, nemes 
szívet talál benne. Házaséletükben 
azután nem sokszor került sor a 
fuvola-zongora duettekre. A feleség 
művészi játéka mégis csak sokkal 
magasabb fokon állott, a férjet pe
dig csakhamar más térre hívták 
karmesternek igen sok felé.

De szeretetét a zene iránt mint 
lelkész és püspök mindvégig meg
őrizte. Nevelt leányát nem csak 
zenére, hanem festészetre is tanít
tatta. És nagy gyönyörűséggel hall
gatta karosszékéből, ha egy-két 
üdülő perce mégis akadt, a leányok 
négykezes zongorajátékát. A kő
szegi leányiskola magas színvonalú 
zenevizsgálatairól is mindig elra
gadtatva szólott.

Régi kedves nótáit pedig nem 
feledte. Püspöki titkár koromban 
adott át egy régi hangjegyet, hogy 
tegyem le férfikarra és tanulják be 
az énekesek. Eredeti, régi, szép 
magyar dallam ez Bajza versére: 
„Eltemette honját a mohácsi vész, 
Vissza vércsatából tér a bús vitéz“. 
Nekem is nagyon megtetszett, nem 
feledtem el. Felvettem Wittnyédy- 
drámámba. Kapi Gyulát is, aki ze
nekíséretet írt hozzá, nagyon meg
lepte. Sem ő, sem más zenészek

azóta sem tudják, kitől való az ere
deti szép magyar dallam. Bizonyára 
még a hatvanas években énekel
ték a soproni diákok. Nagy Pálnak, 
a pápai evang. énekkar vezetőjé
nek pedig 1912-ben adott át egy 
másik régi hangjégyet, mint az ő 
kedves nótáját, hogy írja át ének
karra és tanulják be. Elő is adták 
nagy tetszéssel. Ez pedig Vörös
marty Vén czigánya. Két sora ked
velt mondása volt Gyurátznak: 
„Mindig így volt e világi élet, Egy
szer fázott, másszor lánggal égett“. 
Ennek a szép magyar dallamnak 
eredetét sem ismeri ma senki. íme, 
Gyurátz, mint magyar zenegyűjtő.

Fentebb mondám, hogy Gyurátz- 
ot más térre hívták karmesternek. 
Valahol olvastam egy anekdotát, 
melyben a tábornok a katonai ze
nekar felett is szemlét tartott és 
Beethoven egyik szimfóniáját meg
hallgatván, igen megbotránkozott 
azon, hogy hol a fuvolások, hol a 
hegedűsök vagy a kürtösök (az 
előírt pauzák szerint) elhallgattak. 
Meg is parancsolta azután, hogy 
az ő jelenlétében pedig senki ne 
pauzáljon, hanem dolgozzék. Annyi 
bizonyos, hogy Gyurátz mint kar
mester kevés pauzát engedett volna 
a katonáinak. Egyszer egyik káp
lánja kért tőle vakációt s erre azt 
felelte: „Édes öcsém, én ennyi év 
óta vagyok pápai pap és ennyi év 
óta püspök, de még sohasem volt 
vakációm“. Az orvosok az egyik 
nyáron majdnem erőszakkal akar
ták elvitetni Lipikre a beteg gyomra 
miatt, de nem ment el.

És ki hinné el, hogy Gyurátz a 
gyenge, vézna testi szervezetével 
az érettségi után (naplója szerint is) 
mindenképen katona akart lenni. 
(Katonai hajlamai később is elárul
ták magukat Gusztáv Adolfról írott 
jeles életrajzában.) De édesapja nem 
engedte és Csáky gróf beszélte le, 
akinek soproni házában nevelő volt. 
Mikor Gyurátz a főrendiházban elő
ször jelent meg, gróf Csáky Károly 
váci püspök, mint volt tanítója előtt 
felállott és üdvözölte.

A tábornagyi pálca azért később 
sem esett ki teljesen az erélyes és 
vasakaratu püspök kezéből, de ott 
volt mellette a — fuvola. Gyurátz 
életében ez a két szerszám szim
bólum. Nagy Frigyesről mondják, 
hogy tábori sátorában a marsall- 
bot mellett mindig ott volt a fuvola 
is. H. József az utóbbihoz nem ér
tett, de meg is adta az árát. Min
den jó szándéka mellett sem tudott
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sikert aratni és nem szerették. Gyu- 
rátz is tudta, mi az a marsallbot. 
Egyszer egy falusi küldöttség azzal 
jött elébe, hogy kitérnek, ha mint 
kisebbségnek is nem az lesz a pap- 
jok, akit ők akarnak. A püspök 
előbb atyai szelid, bölcs intéssel 
akarta őket meggyőzni, hogy a több
ség dönt. De mikor a szónokuk 
tiszteletlen, kihívó hangon ismé
telte : „kitérünk“, akkor a fuvola 
után jött a marsallbot. „Kitértek? 
— kérdó most Gyurátz és tüzes 
szemeiből szent harag lövelt a hetyke 
fráterre — hát tudjátok m eg: amíg 
a kerti fámon egészséges, szép a 
gyümölcs, addig gyönyörűségem 
van benne, de ha férges az a gyü
mölcs, sőt már rothad, akkor ma
gam is megrázom a fá t: hadd hull
jon a férgese. És most elmehettek“. 
Az ajtóra mutatott. Azok pedig szé
gyenkezve kotródtak el, más lett 
a papjok és nem is tértek ki.

Ilyen apróságokat, a fuvola dol
gát pedig hogyan mertem én a nagy 
püspökről elmondani, akire minde
nek csak a legnagyobb tisztelettel 
és csodálattal tekintenek ? A hálás, 
kegyeletes érzésben senki sem fog 
felülmúlni. Mikor 1918 elején egy 
híján negyven püspöki káplán és 
titkár nevében adtam át Pápán az 
ezüstkoszorút és hálás szívvel kö
szöntem meg, hogy az ő házi sze
mináriumában ezt a nagy mezei 
káplánhadat annyi szeretettel és tü
relemmel nevelte, dajkálta, instru
álta, csiszolta, fékezte, sőt némelyi
ket atyai bátorítással meg is háza
sította : szelid mosoly derült az ar
cán, nem neheztelt, sőt azt mondta, 
mikor magunkra maradtunk: „Bene 
de me fíxisti, megértetted, mit akar
tam veletek“.

Nem csak ez, hanem a váratlan 
feltűnt régi emlék bátorított, sőt 
kényszerített. Mihelyt a lelkészi ér
tekezlet Gyurátz életrajzával a pá
pai gyűlésen megbízott, azonnal a 
püspök úr öccséhez siettem, hogy 
adatokat, iratokat kérjek. És nagy 
meglepetéssel íme, mit lelek, mit 
látok itt? A régi botfuvolát. Nem 
akartam hinni szemeimnek. Bizony 
az idők foga ezen is meglátszott, 
megkopott, megvásott. De ráismer
tem, ez az kétségtelenül. Ilyent ma 
már nem gyártanak. Ifjaink sem 
tanulnak ma már fuvolázni. Ma a 
jazz-band divat. A mi diákzeneka
runkban még mindig volt a cim
balom mellett Flauto I-mo et Il-do. 
Más világ, más emberek.

Ez a régi hangszer az egyház

kerület múzeumára volna méltó. 
Varázsfuvola ez nékem. Mennyi 
régi emléket varázsolt elő : ifjúság, 
szülőhely, a régi pápai templom, 
a fiatal Gyurátz, ki a kollégiumi 
tanárok névestéjén magyar ruhá
ban lejti a magyar táncot és ötven 
évnek annyi édes emléke . . .

Bizony a nagy püspök életében 
szimbólum volt a marsallbot mel
lett a fuvola. Ezt az inkább fájó, 
mint derűs emlékezést pedig Hora- 
tiusszal végzem: Multis ille bonis 
flebilis occidit, Nulli flebilior, quam 
mihi. Senki más sem sirathatja ná
lam jobban Gyurátz püspök halá
lát. Legyen áldott emléke.

Feleség.
Te, aki még nem ragy senkinek a párja, 
Hogyan is tudhatnád: mi az — „feleség"?! 
Oltártél a sírig —  kézenfogoa járni, 
§eg ítn i a páred —  E l e t R e r e s z t j é t . 
Ooni é't, üédni et, felfegni az ütést,
M ely innen —  ennan is sújthat e reá, 
—  M esely fátyelába takarni a búdat,
Ipa cgy-egy pillanat megértést nem talál. 
. . .  M esely fátyelába. . .  Derítni akkor is:

Íi tenmagad belül k ön n yezn él. . .
ajd, amikor láted feloidul hemleka, 

Rínék az éltéhez —  élted adtad eda,
—  í?idd el testoérem —

Hz az üdüösség mindennel felér! —
5to(fn é Hudy Ilona.

Tündöklő karácsonyfák alatt.
A csípős északi szél reszketve csókolja, 

a magyar föld hószönyegtakarta, fagyos 
göröngyeit. Hideg, decemberi éjszakák síri 
csendje, misztikus némasággal borul a hó- 
mezők fölé. Mintha halott lenne az áldást- 
fakasztó magyar föld. Mintha a magyar éj
szaka öröksötétje gubbasztana a jövendők 
felett. Vájjon miről álmodik ilyenkor a föld? 
És miről beszél a zord decemberi szél? 
Vájjon a csend nem a legmagasztosabb, 
leghataímasaW'tettek érlelője-e? A csend 
óráira nem az életfakadás pillanata követ
kezik-e? A tavaszi napsugár kicsalja az 
Élet csiráját a fagyos göröngyökből. Ta
vasszal a hómezök helyén új élet virul. A 
természet örök rendje ez.
1 ÜMagyar éjszakák reménytelennek látszó 
csendje sir lelkemben. Trianon minden fáj
dalma bennem él és roskadozok a nagy 
történelmi igazságtalanság súlyos keresztje 
alatt. Fáj az a tudat, hogy hiába vérzett ez 
a becsületes faj; faj látnom, hogy koldus 
lett a magyar.

Karácsony estéjén, ülök nehéz vigyáz- 
ban az Élet partján, — minden elmúlások 
idején — és hallgatom az anyagok örök

folytatódásának halk evangéliumát. Bibliai 
szavak jutnak eszembe. Nehéz csengésű, 
komoly szavak: „A Gondviselés, útjai fci- 
fürkészhetetlenek.- Bizony azok. És rejtély 
marad minden és hol szomorúan, hol meg
nyugodva haladunk el a rejtélyek mellett.

Karácsony estéjén, sok komoly férfi 
szem tekint a magyar éjszakába, új fényt, 
új csillagot keresve. Áldott, ezerszer áldott 
gondviselő kezet látok a dologban Látom 
a fénvt, a magyar éjszaka hajnalcsillagát. 
Ez a fény. a reménynek é3 hitnek ez a csil
laga, ott ragyog az ártatlanszivü gyermekek 
szemében; akik örömsugárzó arccal Jézusra 
gondolnak a tündöklő kaácsonfák alatt 
Jézus a szivekben . . .  Ebből sarjad ki a 
szebb magyar jövő. Magyar anyák! Tart
sátok meg Jézust gyermekeitek szivében, 
hogy meg ne haljon, hogy újabb ezredévet 
é hessen nemzetünk 1

Szép vagy karácsonyest, gyermekörö
mek áldott tel jessége. Teleaggatott fáid alatt 
valósággá válik a mese, a játék és játékká, 
mesévé gyönyörül a lét.

A fagvos decemberi éjben: magyar szó, 
magyar dal és magyar zene száll a léghul
lámok szárnyán elszakított véreinkhez. Száll 
messze földre és hirdeti, hogy élünk és 
vagyunk, hogy új ezredév reménye lobog 
a magyar éjnek mélyén, — a gyermeksze
mekben, a tündöklő karácsonyfák alat.

Györlk György.

A magyar középfokú oktatás 
Uobács után és Trianon után.

Irta: Dr. Szigethy Lajos.
Mint felgyújtott fészkének lángjai 

körül a mesebeli fönixmadár, úgy kelt 
új s hatalmasabb életre a magyar 
középfokú oktatás is a mohácsi nagy 
világégés után.

Előtte is voltak itt-ott kolostori, 
városi latin iskolák, de ezeket leg
inkább a leendő papok látogatták. A 
világi előkelőbb osztályok szellemi 
életére bizony még jó részben sötétség 
borult. Mátyás halála után néhány 
évvel II. Ulászló követei Bécsben csak 
kereszt jelet mázoltak a nevük mellé, 
mikor a némettel kötött békét alá 
kellett volna írniok ; pedig köztük volt 
maga az országbíró is.

És Mohács után a »magyar Lut- 
herekc, Dévai Biró Mátyás, Erdósi 
Szilveszter János és társaik hazahoz
zák a wittenbergai oltári tűz egy-egy 
szikráját s mindannyi lángoszlopként 
terjeszti majd itthon a világosságot 
az általuk alapított százharminc pro
testáns latin, vagyis középfokú iskola. 
És a katholikusok is nemes versenyre 
buzdulnak; ók is alapítanak latin 
iskolákat, összesen harmincnégyet.

És ezek hatása jalatt^a művelődés 
beszállt a néphez is. A latin iskolák 
tanítványai lesznek a nép papjai, 
tanítói. Ha elébb az ország bírája 
sem tud írni-olvasni, nemsokára a
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legkisebb falú kisbirája is otthon lesz 
ebben a minden tudomány alapjául 
szolgáld nehéz mesterségben. És fel
lendül, félszárnyúi a magyar lélek, 
felvirágzik vallásos és világi irodalma, 
mely telve lesz lelkesedéssel, Önbiza
lommal. Mennyire igaza van Melanch- 
ton Pülöpnek, mikor megdicsérve 
Nádasdy Tamást a sárvári latin iskola 
alapításáért, azt írja neki: »Ezzel 
jelét adtad, hogy bizol nemzeted jö
vőjében, mert aki azt hiszi, hogy 
hazája örökké szét lesz darabolva, 
nem fordítja pénzét iskolaalapításra. € 

*
És ma, Trianon, e még nagyobb 

világégés után szintén látjuk biztató 
jeleit a középfokú oktatás s ezzel a 
magasabb művelődés fellendülésének.

A középiskolai oktatást reformál 
ják: a gimnáziumi, reálgimnáziumi 
és reáliskolai jellegű iskolák meg
alapításával közelebb hozzák az élet
hez. A tanárképzést és vele a tanító 
képzést hatályosabbá teszik, az utób
binak idejét öt évre emelik.

És ahogyan 1848 előtt jelszó volt 
»A népet be kell vonni az alkotmány 
sáncai közé, hogy megalakítsuk az 
egységes nagy jogi nemzetet,« úgy 
most az a jelszó: >A népet be kell 
vonni a magasabb műveltség sáncai 
közé, hogy megalakuljon az egységes 
művelt magyar társadalom«.

Mondhatjuk : a középfokú oktatást 
a faluk életébe akarják és fogják 
bevinni. Hiszen a legközelebbi évek 
folyamán megvalósul a . mindennapi 
elemi iskolaoktatás idejének hat évről 
nyolc évre való felemelése. Az a felső 
két év pedig már tulajdonképen kö
zépiskola.

De a középfokú tanítást nemcsak 
az iskola utjain terjesztik a nép kö
zött. Ott lesz minden faluban a képe
ket vetítő gép és a rádió. Ez utóbbinak 
ntján egy-egy Budapesten tartott is
meretterjesztő előadást ezer és ezer 
falu népe az építendő kullurházak 
termeiben összegyűlve egyszerre hall
gatja majd.

És bizhatunk benne, hogy népünk 
ezt örömmel fogadja, hiszen annyi 
biztató jelét látjuk a magasabb műve
lődés iránt való érdeklődésének.

Gyermekkoromban milyen ritkaság 
volt az én rábamenti. szülőföldem 
faluiban, hogy a kisgazda fiát közép
iskolába járassa. »Hiszen nem lehet 
mindenki pap!« És leányát küldte 
volna felsőbb — polgári vagy közép
iskolába? »Isten mentsen! Megszól
nának érte! Minek is a leánynak 
a tudomány?«

És hol voltak akkor a falu népe 
által hallgatott sót részben megtartott 
hangversenyek, felolvasások, szavaló 
ünnepségek, színi előadások, amilye
neknek százairól olvasunk ma hír
adásokat a mi kedves Harangszónk 
hasábjain. Milyen nagy átalakulás a 
viszonyokban, a gondolkodás mód
jában !

Örömmel hisszük tehát, hogy a 
magyar műveltség megújulásában, 
mint azelőtt, most is oroszlánrésze 
lesz épen a protestáns, az evangélikus 
középfokú iskolának, tanárságnak, 
tanítóságnak, művelt középosztálynak.

Mert örökre igaz marad ezer éves 
történetünk legnagyobb tanítómeste
rének, Széchenyi Istvánnak szava:

»A tudományosan kiművelt ember
fők mennyisége a nemzet igazi ha
talma.«

Karácsonykor.
Jászolbölcsőben láttál napvilágot,
Örök dicsőség fényét hagyva ott.
Bolygók zúgtak el hunyászva alattad. . .  
S minden bűnt Rád egy sárgolyó rakott. 
Születtél mint sugár bús éjszakában,
Hogy éljünk, lássunk s — legyünk emberek, 
Járjunk szabadságban itt az ég alatt. . . 
. . .  És óh, — még ma is láncok csörgenek. 
Számodra fényes aranybölcsők ringnak. — 
Rajtuk világköd oltárok füstje.
Szolgáid térdet hajtanak nagy szentül,
Mint Baál-papok rút nemzedéke.
Te látod ezt . . .  Mégis örök Hazádból 
Jössz hozzánk újból megszületni itt.
Minden nyomorunk kiáltva tanltja: 
Rajtunk csupán a Te Igéd segít.
Tudod, hogy millió júdáscsók illet,
Tudod, hogy százszor meggy aláznak majd. 
Lelkünk építi tenen kálváriád 
S e lélek sikolt ja  mégis a jaj-t.
De Te úgy szerettél s úgy szeretsz minket,... 
Nem hagysz bennünket árván, egyedül: 
Kőszálként állsz zúgó zivatarban 
Őrizve nyájad rendületlenül.
— Poklok lángjaiból kiáltunk Hozzád 
Csonkán, rongyosan, mint bús koldusok: 
Irgalmazz nékünk, dacos bűnösöknek,
Mert már imánk is hazug és konok.
E roncslelkü népet, a Te népedet 
Gyilkosaidnak kezéből vedd ki,
Ne hagyd füstölőkkel, pompával, pénzzel 
Örök Igédnek fényét veszteni. [már,
Jöjj el mihozzánk, jöjj, mert másunk nincs 
Csak szemfedőnk, melyet a halál varrt; 
Szakgasd szét, — aztán szórd a semmiségbe 
Jöjj el hozzánk s álld meg szegény magyart!

MAG ASSY SÁNDOR.

Gáspár Ferenc: „A föld körül* 
című munkája díszkiadású hat kötet
ben, teljesen új állapotban eladó. — 
Alapár kötetenként 14 aranykorona. 
— Cím a kiadóban. 3—4

AMozzook a Harap Mártására!

Evangélikus egyházunk 
és a nőnevelés.

Irta: Dr. Böhm Dezső.

A nevelés csak akkor lehet ered
ményes, ha a nevelendók egyéniségét 
tekintetbe veszik, ha egyéni. Nemcsak 
egyeseknek, hanem társadalmi réte
geknek is megvan a maguk sajátos
sága, egyénisége: az iskolák felállí
tásánál erre kell tekintettel lenni. 
Ügyelni kell, hogy ne legyen az is
kola sablonossá, a leánynevelésnél 
arra, hogy a leányok iskolája ne le
gyen egy a fiúkéval. Hiszen tudjuk 
mindnyájan, hogy a leánygyermek 
sokkal gyorsabban fejlődik, mint a 
fiú: a leány 18 éves korában felnőtt, 
férjhez menendő, a fiú meg akkor 
lép igazán a fejlődés útjára. Ebből 
következik, hogy a leányok nevelésé
nek gyorsabb menetűnek kell lennie, 
s mivel a kezdés a hatodik évnél 
előbbre nem tehető, a középfokú ta
nításnak kell gyorsabb üteműnek len
nie.

Jelenleg alig van más leánynevelő
intézet, mint a fiúiskolát másoló gim
názium. Keletkezését ama belátásnak 
köszönhette, hogy a mai viszonyok 
mellett leánynak is jó, ha diploma 
van a kezében. Igaz is ez, bár a
túlzott megvalósítás csak nehezítette 
a férfiak háború utáni, megcsonkított 
keretek közt való elhelyezkedését. 
Emellett azonban: aki nem akart 
vagy akinek egészségi állapota nem 1 i 
engedi, hogy pályát válasszon, arról 1
gondoskodás nem történt, sőt a múlt- i
hoz képest visszafejlődés állapítható i
meg. A felsőbbleányiskola teljes ki
múlása éppen a művelt középosztályt 1
fosztotta meg tanintézetétől. Mert a s
polgári iskola jó! bevált intézete a i
maga társadalmi körének, de akinek i
további tanulmányokra van hajlama, j
az csak a gimnáziumokra vagy a i
szakiskolákra van utalva. (Meit az i
állam által fenntartott putnoki ház- j
tartási és kertészeti iskola még most )j
sem az, aminek lennie kellene — J
bizonyítja, hogy száz férőhelyének i
kétharmada a betöltetlen, tehát nem i 
ez, amire szükség van.)

Evangélikus egyházunk leányne- 
velóintézetekben elég gazdag, a kü
lönböző tipusok nálunk, képviselve 3
vannak. Polgári iskoláink hivatásuk i
magaslatán állnak; leánygimnáziuma
ink sem kevésbbé, azonban itt gon- -1 
dolkodóba kell esnünk, ha látjuk, 
mily néptelenek a felső osztályok áj
(különben az általános jelenség), s J
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as a néhány beiratkozott sem a mi ̂ m ellett főleg a női lélek finomságé- 
felekezetűnk tagja. Kétségtelen, hogy^Jnak kedves művészetek alapos meg- 
a leánygimnázium alsó tagozata a ismertetése, az irodalmak lényegének
polgári mellett az alsóbbfoku érdek
lődést jől kielégíti, de már feljebb 
kevesen vágyódnak a IV. osztályt 
végzettek kOzfil, mert sok növendék 
lép polgáriból át különbözei vizsgá 
val. Itt valami bajnak kell lennie: s 
ez a baj a latin nyelv óriási teher
tétele, mely a heti órák harmadát, 
negyedét lefoglalja. A tizennégy— 
tizennyolc éves leány érdeklődése igen 
sokoldalú; művészetek és irodalmak 
az érdeklődés tengelyi, de az élet 
sokféle hatása alatt ő is sokat sze
retne tudni, illetve sokfélét. Ha ebben 
az iskola nem jön segítségére, más 
ütőn szerzi meg magának e hiányok 
pótlására a lehetőséget, s ha nem is 
kerül egészségtelen behatás alá, akkor 
is könnyen lesz felületessé, ami ké 
sőbb megbosszulja magát.

Mint mondtuk, a polgári iskola 
megfelel céljának, de a felső tízezer 
(nálunk evangélikusoknál nem a mág
náscsaládok, hanem ősi, anyagilag 
független >törzsek<) magasabb mű
veltséget adandó külföldre, vagy ami 
egyenesen káros volt egyházi szem
pontból, katholikus nevelőintézetekbe 
adta gyermekeit. Ebben az irányban 
szerencsés fordulat volt 1920-ban, 
mikor dr. Raffay Sándor püspök kez
deményezésére a pesti magyar egyház 
Veres Pálné leánynevelőintézetét meg
alapította. S hogy ez intézet általános 
műveltség, még pedig az evangélikus 
szempontokat mindenütt kiemelő ok 
tatás adásában bevált, mutatja az a 
tény, hogy már évek óta több mint 
120 (százhúsz) növendéke van három 
osztályában melyek a gimnázium 
V—VÍI-ének felelnek meg. Ugyanak
kor tavaly Kőszegen a négy felső 
osztályban csak 48, Nyíregyházán 
pedig 63 növendék volt, tehát nyolc 
osztályban 111 — , s míg a Veres 
Pálnéban 34 ev., 43 ref. volt 11 izr. 
mellett, Kőszegen 19 ev., Nyiregy 
házán 12 ev. 34 izr. mellett — a 
szarvasi tanítónőképző csekély lét
számára nem is hivatkozunk Ilyen 
adatok mégis csak igazolják, hogy 
szükséges hézagot tölt be az új in
tézet, a jelen évben pedig evangélikus 
szempontból még kedvezőbb a helyzet.

Művelt középosztályunk szívesen 
küldi Veres Pálné intézet-féle neve- 
lóbe gyermekeit nemcsak olcsósága 
miatt, hanem a nyújtott sokoldalú 
hatás miatt is. Általános műveltséget 
adni: igen tág fogalom. De ha jelzem, 
hogy a három modern nyelv (angol 
francia, német) csoportos tanulása

feltárása, gondolkodni, elmélyedésre 
nevelés, a főcél pedig nem adattanu
lás : talán nyújtottam valami fogalmat 
az itt folyó munkáról. Praktikus ügyes
ségek is elsajátíthatók, egész mun
kánk széttagolt, de áthatja egy c é l: 
komoly, szolid, munkás honleányok 
nevelése egyházunk javára, kik tud
janak minden nemes célért lelkesedni 
és áldozni. Szerető szigorúság az 
eszköz, mely nem az osztályozás ré
mével fenyeget, hanem a jó példa 
erejével hat, melyet tanári gárdánk 
nyújt. E lelkes testületből egyeseket 
nem lehet kiemelni, mert egyek lel
kes, áldozatkész munkában. Ezt el
ismerte a kultuszminiszter a nyilvá
nossági jog megadásávál s a főigaz
gató érdeklődésével.

A mai viszonyok mellett is mindent 
elkövettünk az intézet taneszközeinek 
gyarapítására, főleg a szemléltető 
oktatás terén. Erre az anyagiakat es
télyek rendezésével szereztük, melyek 
a növendékek ügyesedésén kívül iro
dalomban, művészetben való tanul
ságokat is nyújtottak, nevelő hatásuk 
le nem tagadható.

Tehát, mint látjuk, van választéka 
evangélikus szüléinknek: tanintéze
tekben már most gyermekeik hajla
mait tekintetbe véve fontolják meg a 
célt, melyet elérni akarnak s csak 
egyre vigyázzanak: jelszavak után 
ne induljanak gyermekeink nevelésé
nek irányításában, tanácsot pedig 
tapasztalt, pedagógiai érzékű ember
től kérjenek. Mert ami jő egynek, 
nem jó mindenkinek — szóval ne 
legyünk sablónosak.

Betlehem ,
Irta: Dr. Tirtsch Gergely.

Ha a karácsony estéje titokzatos 
csendjével leereszkedik a földre és a 
hívók lelki szemei előtt megelevene
dik ama nagy éjszakának a története: 
az én lelkem is oda száll Betlehem 
virányaira, amelyeket egyszer saját 
szemeimmel tényleg láthattam. Ez az 
egy éjszaka minden időkre beírta 
ennek a városnak nevét a hívók szí
vébe.

Amilyen nagy a híre, olyan kicsi 
a város, alig van 8000 lakosa. Hegy
oldalban fekszik. Már messziről látható 
és a zarándok, ki Jeruzsálem felől 
közeledik hozzá, jó sokáig élvezheti 
a szeme elé táruló képet. Szép fek

vése van. Finoman ívelt hegyek emel
kednek a háttérben, amelyek kelet 
felé mind nagyobbak és nagyobbakká 
lesznek, míg végre a messzi távolban 
már a hegyóriások hegyei kéklenek. 
A városka egészen török módra épült, 
szűk uccák, fedél nélküli házak, sehol 
egy erkély, sehol egy virágos ablak. 
Csak a városka közepén van egy 
nagyobb tér, az úgynevezett »szűk«. 
De ezen a téren van aztán élet. Itt 
mindig van ember, itt mindig van 
vásár. A bennszülöttek az eladók, a 
zarándokok a vásárlók. Gyöngyházból 
és olajfából igen szép és igen ügyes 
tárgyakat készítenek a betlehemiek: 
kereszteket, csillagokat és sok más 
egyebet s nincs az a zarándok, ki 
Betlehemből ne vinne ilyen emlék
tárgyakat övéinek.

A város nevezetessége mégis csak 
a temploma. Széles, hatalmas torony 
emelkedik a piac sarkában s már 
méreteivel jelzi azt, hogy nem közön
séges helyen épült. A templom egy
szerű, de impozáns. Az oltár mögé 
vezettek bennünket egy nyitott ajtó 
elé. Néhány lépcső vezetett a mélybe. 
Barlangszerű helyre jutottunk. Ez az 
a barlang, ahol egyszer a mi Urunk 
és Üdvözítőnk a Jézus Krisztus szü
letett. Ilyen barlangot számtalant ta
lálni az itteni meszes hegyekben s a 
pásztorok hideg éjszakákon szívesen 
terelik nyájaikat ilyen barlangokba, 
mint Isten alkotta istállókba. Ez a 
barlang is valamikor ilyen istálló volt. 
Benne volt egy jászol, abba fektette 
Mária újonnan szülött gyermekét és 
takarta azt pólyákba. Ma ez a hely 
a keresztyénség egyik legszentebb 
helye. Meg is felel annak már külsőleg 
is. A barlang menyezetéról drágább
nál drágább mécsesek lógnak, csupa 
arany és drágakő, finom, gyönyörű
séges kivitelben. Azon a helyen, ahol 
valamikor a jászol állott, arany csil
lag van beeresztve a padlózatba. 
Hangosabban dobban meg a szív 
ezen a szent helyen és önkénytelenül 
is imára kulcsolódnak a kezek és 
csendesen rebegett imában emelkedik 
a lélek az ég felé.

Még egy helyre vezetik azután a 
zarándokot, ha a barlangot megtekin
tette. Elkísértek bennünket is a városon 
kívül egy terraszra, ahonnan messzi 
pillantást lehet az elterülő vidékre 
vetni. Történeti nevezetességű vidék 
az. E vidéken bujdosott egykoron 
Dávid Saul e lő l; itt ütöttek tábort 
az asszir hadak, midőn Jeruzsálem 
ellen mentek; itt vívtak nagy csatát 
az egyiptomi sereggel, mely azért 
jött, hogy Jeruzsálemet felmentse s
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itt szenvedtek az egyiptomiak rette
netes vereséget. Ezekben a szőlőkben 
fogták el az asszírok az utolsó jeru- 
zsálemi királyt, Zakarját, kiszűrták 
szemeit és kalitkába zárták, hogy 
győzelmük bizonyítékául vihessék Ba 
bilonba. És ezeken a mezőkön őrizték 
a pásztorok ama nagy éjszakán nyá
jaikat, amidőn az Istennek angyala 
megjelent nekik és hirdette ama nagy 
örömet, mely minden népnek öröme 
lett, hogy megszületett ez Üdvözítő, 
aki Úr a Dávid városában. Itt zeng
ték a mennyei seregek: Dicsőség a 
magasságban Istennek és a földön 
békesség és az emberekhez jóakarat.

Csendes kis város ma Betlehem, 
de ép ez a csend és ez a nyugalom 
legméltóbb őrei ama szentségnek és 
nagyságnak, melyet egyszer a felséges 
Isten itt kijelentett. Betlehem. Betle
hem, felmagasztalt téged az Úri Én 
pedig legnagyobb élményeim közé 
sorolom, hogy egykor virányaidat 
láthattam és dicsérem ma is érte 
Istenemet.

Evangélikus népiskola és 
a magyar jövií.

Az eszmények nem egyebek, mint 
bizonyos távolságban levő igazságok. 
Ilyen igazság, hogy a magyar nemzet 
csak akkor lesz igazán boldog, ha a 
nemzeti eszme és a tiszta erkölcs 
minden téren és minden vonatkozás 
ban győzedelmeskedik és megerősödik 
s ha ez az igazság életadó levegőjévé 
és vérévé lesz népünknek. É r e ttsé 
günk ezen gyászos mélységeiből csak 
akkor emelkedünk ki ismét, ha életünk 
folytatása lesz annak a tisztességes 
életnek, mellyel hitvalló őseink egy
házunk bástyáit alátámasztották s ha 
az a két pillér, mely a boltozatot 
tartja: a vallás és a honszerelem.

Az evangélikus iskolák, (köztük a 
népiskolák is), voltak annak az igaz
ságnak leghivatoítabb és leglelkesebb 
hirdetői a múltban és azok kell, hogy 
legyenek a jövőben is. És miként az 
evangélikus iskolák ragyogó páldáúl 
szolgáltak a múltban a más feleke
zeteknek, úgy kell a vezérszerepet 
biztosítaniok a jövőben is. Egyházunk 
mindig kezdeményező volt. Felismerte 
korán, hogy a fennálló rendszerekben 
csak hatalmi érdekek érvényesülnek 
s hogy a polgárosodásnak fejlődé
sében a kevés számú hatalmasok 
érdekeinek biztosítása széles népráte- 
gek kárával jár. Felismerte, hogy a 
nemzeti élet egységének és a közér

dekeknek szempontjából a művelődés
hez mindenkinek egyenlő joga van. 
Megszüntette azért a szellemi és erköl
csi élet terén a különbséget gazdag 
és szegény közt és az emberi elmének 
felhalmozódott nagy tőkéjét kivitte 
iskolái révén a nép közé és annak 
örökségévé tette, azt vallván: abból 
valakit kizárni jogfosztás. Nem elé
gedhetünk meg tehát azzal ma sem, 
hogy a tudomány áldásaiban csak 
néhány százaléka ar ifjúságnak része
süljön és csak néhány tehetség ihasson 
a bölcseség forrásából, a többi nép
milliók tömegében lappangó szellemi 
erőket pedig felfedezetlenül elkallódni 
engedjük. Hiszen még az analfabéták 
tömegében is legalább annyi értékes 
és értékesíthető tehetség van, mint 
az írni olvasni nem tudók közt. És 
kétségtelen, hogy nekünk minden 
értékes tehetségre még nagyobb szük
ségünk van. mint bármely más állam
nak. E tehetségeknek kibányászása 
— többek közt az ev. népiskolának 
is egyik legmagasztosabb feladata. 
És minél nagyobb mértékben és minél 
akadálytalanabbul teheti, annál bizto
sabban szerzi meg a magyar nemzet
nek azt a sokat emlegetett fölényt is, 
melytől annak jövője függ és talán 
megint akad majd egy königsaali 
apát (— Zittaui Péter) — aki a ma
gyar nagyság imponáló ereje előtt 
behódol és arra tanítja földiéit: »Ha 
nem akarsz meghalni, ne legyen elle
ned a magyar 1« Krug Lajos.

A Jézuska katonája.
Irta: Szombath Ernő.

— Apám ! Édes jó apám !
— Mi az, kicsi fiam? Mit akarsz?
— Itt a levél. Már megírtam.
— Micsoda levelet írtál fiam?
— Hát már nem is tudod ? A Jézáská- 

nak írtam. íme, itt a levél.
— Hja vagy úgy ? Bizony már majdnem 

megfeledkeztem róla:
— No, ez nem szép apuka. Hiszen te 

magad mondtad, hogy írhatok.
— Igaz, igaz kicsi fiam. Hát aztán mit 

írtál ?
— Itt a levél. Olvasd el.
Az apa átvette a levelet. Egy darab 

ákom-bákomokkal telecirkált papirszelet 
volt az egész.

— Hát mi van ide írva?
— Ejnye apuka, hát te még olvasni sem 

tudsz? Pedig te már nagy vagy?
Az apa elnevette magát.
— Hát te el tudod olvasni ezt a levelet ?
— Hogyne tudnám! Pedig még iskolába 

sem jártam 1
— Hát akkor olvasd el. Hadd tudjam, 

mit írtál.
S a papírdarabot átadta a fiának.
A kis fiú, az alig négy éves Béla, nagy 

komolysággal szétnyította a levelet s ol
vasni kezdte.

— Édes kis Jézu8kám!
Tudatom veled, hogy most itt lakunk, , 

ebben a Csonkaországban. Mert apát el
kergették az oláhok. Ott maradt a kicsi há
zunk, virágos kertünk. S azóta apa mindig s 
szomorú. És édes anya arca is sokszor . 
könnyes, mert nem vihet virágot a teme
tőbe egy kicsi sirhalomra, ahol az én test
vérkém alszik. Hát arra kérlek édes kis i 
jézuskám, hogy nekem a te születésnapo
don kardot, meg puskát hozz. Majd meg
tanulok velük jól vívni, meg lőni, hogy mire 
megnövök, jó katona legyek és aztán el
megyek én is oda, ahol ami kicsi házunk 
áll, ahol az én kicsi testvérkém vár. Ha 
szeretsz kis Jézuskám, teljesíted kérésemet J 
és akkor apa sem lesz szomorú és anya i 
szeme sem lesz könnyes . . .

Az apa szemét elfutotta a könny. Fel
kapta a gyereket és vad szorítással ölelte í 
magához. A kis fiú meg átkarolta kicsi kar- i 
jaival az apja nyakát és szeretettel bújt az : 
arcához.

— Apám, édes jó apám, úgye elküldőd I 
ezt a levelet a Jézuskának?

Az apa letelte a gyereket. S a mégha- k 
tottságból alig bírta a szavakat kiejteni.

— Elküldöm kicsi fiam, el.
A kis fiú nagyot ugrott örömében.
— Köszönöm jó apuskám.
S azzal bo'dogan nyargalt ki a szobából.

*

Szomorú napok köszöntöttek be Vermes 1 
Pálékhoz. A kis Béla súlyos lázban feküdt. I) 
Az orvos mellhártya gyulladást konstatált. 1 
Álmatlan éjszakákat virrasztottak át a szü
lők a beteg ágyánál s nagy gondossággal 
rakták a vizes borogatásokat. S a gyermek 
láz-álmában mindig a karddal, meg a pus
kával bajlódott. Csak azt kérte, csak azt 
emlegette, hogy mikor is hozza el azt már 
a kis Jézu3ka?

Felvirradt Jézus születésének a napja.
Az apa megvette a kardot, meg a pus

kát. Az anya meg vérző szívvel díszítette 
fel a karácsonyfát.

Este lett.
Bethlehemesek járták végig a falut. Itt ' ] 

is, ott is felhangzott a Krisztust dicsőitő 
ének. Vermesék ablaka alatt is fel*felcsen
dült időnként a dal.

Az apa ki-kihajolt az ablakon s kiadta 
az ajándékokat.

Az anya meg könnyeivel áztatta a vizet 
s rakta nehéz szívvel, aggódó reményke
déssel a borogatásokat s fel-felszakadt 
melléből a fájdalmas sóhaj.

— Óh Istenem, óh Jézuskám, térj be 
hozzánk is. Cirógasd meg a súlyos beteget 
s könnyits a mi nehéz fájdalmunkon.

A gyermek hirtelen felriadt.
— Ó tt. . .  ott az oláh . . .  a mi házunk

ból jött k i . . .  Fejsze van nála. . .  ni, most 
indul . . .  megy . . .  megy végig a falun.
Már kiért s most a temető felé fordul. . .  
Beért s most,egyenest a testvérkém sírjá
nak ta r t. . .  Óh anyám, óh jó anyikám, az 
az ember a fejszével rávágott a keresztre...
Óh, már ki is dőlt a kereszt. . .  Apám, 
apám 1 Hamar a kardot, meg a puskát. Add 
csak ide gyorsan . . .  gyorsan . . .

Az utolsó szavaknál már ült a gyermek 
s lázban csillogó szemekkel meredt a mész- 
szeségbe. Az anyja alig bírt már a csöpp 
gyermekkel, kinek a gyötrő víziók megacé
lozták izmait.

Az apa odasietett a beteghez s gyengéd 
erőszakkal nyomta le a párnákra.

De a gyermek nem hagyta magát.
— A kardot, meg a puskát akarom! 

Adjátok hamar!
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Az apa iparkodott megnyugtatni a gyer
meket.

— Mindjárt hozni fogja a Jézuska, kicsi 
:iam. Mindjárt Csak még egy kicsit várj.

A gyermek elhallgatott. De szeme lázas 
türelmetlenséggel forgott ide-oda. S kis 
*iezét makacsul szorította ökölbe.

Az orvos lépett be.
Mint a megváltás hirnökét, úsv fogadták

szülők. Mit szól, mit remél? Hiszen ma 
; an a válság napja. Talán már csak órák, 
(alán már csak percek döntik el: él-e, 
dvagy . . .

Az orvos a beteghez lépett. Megfogta 
i kis kezét s nézte az óráját.

Az anya remegve kulcsolta össze a ke- 
>ét 8 rimánkodva tekintett az ég felé.

— Oh Uram, oh én Megváltóm . . .
Az orvos eleresztette a beteg kezét s 

eltette az óráját. Aztán megfordult s szót
anul nézett a szülőkre.

A gyermek újból felriadt. S most értel
mesen kezdett beszélni, 
j — A kardot, meg a puskát apám 1 Mi

ikor hozza már a Jézuska? Hiszen írtam 
tteki levelet. S te megígérted, hogy elküldöd 
neki. Én katona akarok lenni, hogy haza- 
mehessek, hogy elfoglalhassam, ami kicsi 
lázunkat s virágot ültethessek kis testvérem 
iirjára. Hát nem jön a kis Jézuska?

Az ablak alatt felcsendült a dal.
— Krisztus Urunknak áldott születé

sén . . .
A gyermek szeme felcsillant. S hirtelen 

nozdulattal felült.
— Ah, már jön, ugy-e anyám ?
Az anya odarogyott az ágy szélére. Át

ölelte a gyermeket s hangos zokogásra 
fakadt.

A gyermek átfonta karjaival az anyja 
[lyakát

— Ne sirj jó anyukám, mert akkor 
sem jön be a Jézuska 8 nekem nem hoz 
xardot, meg puskát.

Az apa az orvoshoz fordult.
■ — Behozhatnám a fát, meg amit kért ?

Az orvos beleegyezőleg bólintott, ő  már 
judta, hogy itt emberi segítség már nincs. 
£sak percek vannak még hátra.

Az apa kiment s pár perc múlva ki
várta az ajtót s ott ragyogott előttük a csil
logó karácsonyfa. Aztán belépett s egyik 
Kezében kardot, a másikban meg egy pus- 
Xát tartott. i

Amint a szemébe ötlött a gyermeknek 
a ragyogó fa, 8 amint meglátta apja kezé
ben a kardot meg a puskát, hangos sikol
tással kiáltott fel.

— A kard, meg a puska! Oh köszö
nöm kis Jézuskám 1

S azzal feje a mellére hanyatlott 8 nagy 
»lelke elhagyta a kis testet.

Az orvos odalépett a félig holt anyához. 
/Kivette karjai közül a gyermeket s szépen 
’lefektette. S aztán remegő hangon szólalt 
nneg.

— A Jézuska katonája lett

'

Miért rontja el ételeit rossz papriká
val, amikor lfARRINPR fele valódi 
a világhírű ü riA D IilJjll szegedi, é- 
des-nemes paprikakülönlegesség, mely 
minőségben felülmúlhatatlan, tyi, Ve és 
Vin kg.-os törvényesen védett dobozok
ban minden jobb Uztetben kapható? 
— Ha egyszer megkísérli, sohasem fog 
mást használni.
3—10 Karbiner Péter Szeged.

Egy délntán a „Fébé“ evangélikus 
diakonisszahizban P ilis c sa b k

(Naplóm nyomán.)

Hallottam róla, kimentem hát. 
Budapest Nyugati pályaudvarról P /2 
óra alatt szeiid lankák, pilisi hegyek 
között odaröpített a vonat. Az állo
másnál már ismerős arc fogad. Gáncs 
Aladár, a volt székesfehérvári lelkész, 
a Pébe papja. Pár perc alatt elérke
zünk a diakonisszák otthonához, amely 
a Béthel nevet viseli. A kapu-bejárat 
fölött kiírva a 121. zsoltár 8. verse. 
Kedves, szeiid, jóságos női arcok 
mindenütt, Istennel és a világgal meg
békélt lelkek. A kíváncsiság ösztönöz, 
mindent szeretnék látni és Gáncs 
lelkész máris vezet a csinos, tiszta 
kerten át a szobákhoz. Megnézem a 
saját lakását, amelynek 2 szobája a 
Nébo és Lidda nevet viseli. Beláto
gatunk a cipőműhelybe, megszemlélem 
a könyvkötészetet, a búbos kemencét, 
amelyben naponta 6 kenyér sül. Sze
membe ötlik a szövőgép. Benézek a 
nyomdába, ahol a derék Fekete Géza 
és Kozma Feri dolgoznak. Kicsike 
nyomda, mégis sokat produkál. Innen 
kerül ki és szóródik szét az egész 
országban kéthetenként a Fénysugár 
c értékes belmissziói lap. Itt nyom
tatódon a székesfehérváriak Évkönyve 
s legutóbb H Gaudy László ev. 
énekeskönyve. Jelenleg egy új evan- 
géliomi énekeskönyvön dolgoznak. 
Van itt a telepen minden. Éléskamra, 
mosókonyha, víztartó, egy hold föld, 
amely betermi a konyhára valót. 
Méhes és kicsi harang, amely jelzi 
a felkelést, a lenyugvást és étkezést. 
Nagyszerű munka folyik itt s mind
ennek létrehozója Pauer Irma, a 
főnöknő. Hogy kicsoda ez a láng- 
buzgalmú nő, röviden elmondom. 
Szeiid lelkét, mély vallásosságát édes 
anyjától örökölte, aki szász ev. asz- 
szony volt. Mint tanuló leány már 
kiválik társnői közül imádkozó leiké
vel, egyházszeretetével. Korán elve
szíti az édesapát s kenyérkereső pá
lyára kényszerül. Budapesten vállal 
hivatalt s örömmel hallgatja néhai 
Horváth Sándor deáktéri lelkész pré
dikációit. Amikor a skót reformátusok 
Budapestre kerültek, érdeklődése fe
léjük fordul és mélyebb bibliatanul
mányozáshoz fog. Már ekkor tart 
bibliaórákat a főváros különböző 
egyházaiban. Kikerül Wiesbadenbe, 
ahol diakonisszává képezik ki s mint 
ilyen Egyptomba megy a kopt misz- 
szióhoz. Amikor kiüt a világháború, 
az angolok kikergetik a német misz-

szionáriusokat, Pauer Irma is hazajön. 
Agitál, fáradozik, míg végre házat 
vásárol a Gyulai Pál-uccában s el
nevezi Bethániának. Köréje sereglenek 
evangélikusok és reformátusok, akik 

* mélyebb vallásos életre törekszenek. 
Naponként bibliaórák, vallásos meg
beszélések jelzik az Egylet lázas te
vékenységét, amelynek propagálásáról 
a Bethánia nyomdája gondoskodik. 
1917-ben Piliscsabán villát vásárol 
s ide vonul vissza 1921-ben azokkal, 
akik vele együtt csöndes, elmélyedő 
élet után kívánkoznak. A Bethánia 
azóta különváltan dolgozik báró Pod- 
maniczky Pál ev. lelkész vezetése 
alatt, a Fébe is önállóan működik 
Pauer Irma főnöknő irányításával. . .  
Akik vele vannak, bámulatra méltók. 
Nők, akik főznek, takarítanak, feste
nek, bibliaórákat tartanak Óbudán, 
Pesten s ev. hittanórákat látnak el 
Óbudán, Pilisvörősváron, Szentend
rén, Üllőn. Szerveznek szerte az or
szágban bibliaköröket, leányegyleteket, 
cser készcsapatokat.

Most tovább megyek a látottak 
leírásában. Az olvasószobában csupa 
ev. lapok: Chines millionen (Kül- 
missziói újság), Licht und Leben, 
Harangszó, Evangélikusok Lapja stb. 
A nagyteremben, ahol telente az étke
zés folyik, a falakon bibliai idézetek. 
Csöndesen varró nők, 2 okleveles 
rajztanárnő, most diakonisszatestvé
rek, a bibliai mondásokhoz finom 
festéseket végeznek. . .  A Bételtől 
nem messze terül el Siló, egy villa 
5 holdnyi kerttel. Az egyemeletes 
házban ép akkor rendezték be a műtőt, 
dr. Farkas Mária betegrendelőjét. Itt 
laknak a diakonustestvérek és az 
üdülésre jövő betegek, a vendégek is 
itt kapnak ingyenes szállást. A gyö
nyörű kert telve iákkal, friss levegő, 
szép kilátás a háttérben húzódó Ko
pasz hegyre.

Lefrom a napirendjüket. . Minden 
reggel V28 órakor reggeli. 8 órakor 
áhítat. 12 óra ebéd. 4 órakor uzsonna. 
V26 órakor felolvasás. l/ i l  órakor 
vacsora. 8 órakor esti áhítat. Utána 
tetszés szerinti foglalkozás, pl. levél
írás. V2IO óra lefekvés, míg a fel
kelés 1/ i l  órakor van. A bibliama
gyarázatokat ének és ima előzi meg 
és fejezi be. Az irásmagyarázatokat 
főleg a főnöknő, Eliz íőtestvér és 
Gáncs lelkész tartják. Minden étkezést 
a főnöknő kezd meg és fejez be áldott 
imádsággal. Kedves szokást honosí
tottak meg maguk között. Akinek 
születésnapja van, azt a többi test
vérek mind megajándékozzák. Titok
ban készülődnek egymás meglepeté
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sére s az a boldog, aki nagyobb 
örömöt szerezhetett a másiknak. Cso
dálatos szeretet lakozik közöttük, 
nagyszerű lemondást tanúsítanak, mi
ként a legelső keresztyének. Tanítónők, 
tanárnők, magas iskolákat végzettek 
a legdurvább és legegyszerűbb mun
kákat is szívesen végzik. Az egyik 
5 gimnáziumot végzett diakonissza 
a Lámpás tehenet tartja rendben fiá
val, a Mécsessel együtt s rosszul 
esne neki, ha más fejné meg a jámbor 
állatot. Akinek testi ereje van, azzal, 
aki szellemivel rendelkezik, azzal szol
gálja a szeretetkfizösséget.

Piliscsabán a hajnal felderengett, 
meggyulladt az evangéíiom fáklyája. 
Amit a magyar ev. egyház 400 éven 
át nem tudott megcsinálni^ megcsi
nálta egy nemes szívű nő. Erre a 
diakonisszaházra nagyobb jövő vár, 
mint a pozsonyira. Már fiókjai is 
alakultak Székesfehérváron és Nyír
egyházán. Lassanként az egész hazá
ban megjelennek a jóságos szívű 
diakonissák s ti egyházak, ne gyanak
v ó ig  nézzelek rájuk, de szeretettel 
fogadjátok őket. Jót akarnak ők, ki
váló belmissziói munkát végeznek. 
Lelkészek, presbiterek látogassatok el 
Piliscsabára, mint ahogy kijár oda 
egyik püspökünk is és csodáljátok 
meg az Isten megjelent kegyelmét, a 
nagyszerű munkát, az egyetemes ev. 
egyház legújabb büszkeségét, melyet 
rendelt az Űr egy gyOnge nő által, 
a »kedves anya«, Pauer Irma evan
gélikus diakonissza-főnőknő által.

Tátrai Károly.

S z ilv e sz te r -e s t .
Irta: Novák Rezsőné.

Színpad közepén trónus, rajta fehér 
szakállu aggastyán ül összegörnyed
ve: az 1925. esztendő. Lassan, von
tatottan beszél, mint aki utolsó per

ceit éli.
Első jelenet.

1925: Háromszázhatvanöt nap le
telt. Utolsó estémen hadd tekintsek 
vissza. . .  Mit adtam néked emberi
ség? Ifjan, örömmel jöttem ma egy 
éve, gyermekálmok hajszoltak e trón
ra, melynek párnáin 365 nap meg
törte ábrándjaimat, szertekergette ter
veimet és ifjú barna fürtjeimet e 
hófehérekkel váltotta fel. Hogy mit 
adtam e világnak ? — Egy utat jelöl
tem ki számára, melynek céljául a 
békét tűztem ki. De ezt az utat, mely 
virágos réten kezdődött, mely keskeny 
kis ösvény volt, egyre szélesebbre
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taposta a cél felé rohanó, de telhe- 
tetlenség vágyától űzött emberiség. 
Nem hallgatott lelkik méretének intő 
szavára, nem hitt senkiben, de ön
magában sem. Elindult rohanva, fej
vesztve. S minél nagyobb vágy haj
totta a békesség felé, annál több 
tövisre talált, annál többször sebezte 
meg lábait útjába akadt kövek soka
sága. Ha két lépést haladt előre, 
négyet kellett hátrálnia. Én meg húz
tam magammal. . .  az egész világ 
baja feküdt vállaimon. . .  Keseredett 
aggságomban, csak a halál ijesztő 
rémét látom, mely jön felém. . .  kö
zeledik . . .  már itt van, nem enged 
élnem, mert helyemet egy újabb esz
tendő váltja fel.

Már megszületett. Míg rám a ha
lál fagyos lehellete borul, a távolból 
soha nem látott víziók képe. dereng 
felém. . .  A Jövő! A ti reményteljes 
Jövendőtök! Ifjan, frissen, négy bájos 
lénytől vezetve jön, jön s minél kö
zelebb érkezik hozzám, annál fagyasz
tóbb érzéssel fojt a halál. Keveset 
adhattam néked emberiség, de te ne 
szűnj meg remélni egy szebb jövőben.

(Háttérből angyal jön, kardot suhint 
1925 feje fölött.)

Angyal: Elégi Menj, hova elődeid, 
a megszámlálhatatlan évek. Menj, 
hagyd el helyedet, mely többé nem 
a tiéd! Új idők, szebb napok virrad
nak e trónra.

(1925 lassan el, angyal utána.)
Második jelenet.

(Zene lágy dallamot játszik. Tavasz, 
Nyár, ősz , Tél, 1926. esztendő jön
nek egymás kezét fogva. 1926 trónra 
ül, évszakok szép élőképben elhelyez
kednek.)

1926: (Derűs fiatalember.) Ahl 
Minő csudás érzés megszületni! Nap
sugárban fürdeni. És csudálatos távol
ban jövőt látni.

Tavasz: (Virágokkal díszített fiatal 
leány.) Veled jöttem, mert nélkülem 
az életed sívár. rideg. Én vagyok, 
aki életet adok beléd, aki leolvasztom 
testedről jégpáncélodat. Feléd nyújtom 
virágfüzéremet. Én adok néked üde 
színeket, virágos fákat, zöld mezőket, 
vidám madárdalt, tiszta napsugarat. 
Én vagyok virágoskerted: a Tavasz.

Nyár: (Fiatal leány kalászokkal, 
pipaccsal, búzavirágokkal díszítve.) 
Tavasz testvérem, belőled sarjadok 
én. Mikor életrekelek, munkát adok 
a dolgozni akaró emberiségnek, ve
rejtéket küldök a dolgozók homlokára, 
az én napsugaramtól sárgulnak meg 
a rónák kalászai s megadom minden
kinek az imádságos mindennapi ke
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nyeret. A Nyár vagyok.
Ősz: (őszi gyümölccsel diszítet 

leány.) Virág elhervad lehelletemtőlíő: 
a tarlódon hűvösen száguld végig a:a 
én erőm: az őszi szél Bús zúgásáöa 
visszhangozza erdő sárguló lombjai c 
Az én csókomtól megdermed az éle* 
vérkeringése. Jöttömmel útnak indulIxil 
nak a vándormadarak és előkészür' 
a természet hófehér testvérem : a Tét f 
befogadására. Én vagyok a haldoklás < 
de vagyok jókedv is, ha megérlesztem 
a hegyek édes gyümölcsét s vidámítctti 
italomtól mámoros lesz ifjú, öreges! 
Örömöt hoz italom, de ürmöt is Né 
ked 1926, mert vélem megkezdődilüt 
vénülésed, ő sz  vagyok, aki dért hinni 
fekete hajfürtök közé, ősz vagyoká< 
mert eszébe juttatom az emberiségnek 
az elmúlást. -

Tél: (Hópelyhekkel díszített leány. 
Lám, hófehér lesz a Föld s az égés::» 
mindenség, ha jövök én, a Tél. H ób  
takaróm alatt csendesedik a Főidői 
az élet. Apró bogárkák a mélybnd 
húzódnak, fák lombjuk vesztve, erdőit 5 
némán tűrik parancsomat: a téli áMl 
mot. Jövök és pihenést hozok n 
szántó vetőnek, fagyot, álmát a tenné bi 
szetnek és halált a Te majdan vénüldSII 
testednek is. Engem ne kívánj, felémnél 
ne nézz, mert számodra én vagyolío 
a legnagyobb titok. Velem zárod esz- xa 
tendőd napjait, s mikor én megérke-9  ̂
zem, már áld, vagy átkoz az elmúMb 
takért az emberiség.

* *
*

1926: Ahl Most a jövő képei! aj 
álmodtam végig. Vidám Tavasz, ked-bj 
vés napsugarad legyen vezetőm, m eg-aj 
segítőm. Meleg Nyár, hozz sok meg- d  
elégedést, adj munkát és kenyeret.;« 
Te Ősz ne légy zord, legyen szellőiből 
enyhe. A virágok és a természet hal-la  
doklását lopd a telkembe úgy, hogyy-x 
megmaradjon számomra a remény..v 
Ne sodorj el minden virágot, óhrii 
hagyj koszorút fonnom munkámra..a 
Te Tél, ha majd eljössz fehér taka-i 
róddal, adj örömöt, békét az emberi—' 
ségnek 1

Angyal: (Borostyánkoszorúval jönni 
a háttérből, 1926 fejére teszi.) Üdv,,  ̂
Neked, Újév 1 Legyen áldott a Tes’ 
eljöveteled I

Függöny.

Varrógépek és kerékpárok
elsőrendű minőségben (részletfize
tésre is) legolcsóbban kaphatók

Lukács Jánosnál Szeged
Valéria-tér 7* sz. s-o
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Széchenyi-em lékünnep 
a  L u th e r-T á rsaság b an .
A legnagyobb magyarral szemben 

alkotásaihoz és emlékéhez méltóan 
rótta le a kegyelet adóját a Magyar 
Luther-Társaság december 15-én Bu
dapesten rendezett Széchenyi emlék- 
tinnepélyével. Az ünnepségen képvi
seltette magát a miniszterelnök, a 
kultuszminiszter, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia, Szent István Aka
démia, Pázmány-Egyetem, Pest vár- 
megye, a református egyház képvise
letében ott láttuk Ravasz László dr. 
püspököt, Scholtész Elemér tábori 
püspököt, az unitárius egyház részé
ről Józan Miklós püspöki vikáriust 
és még igen sokat a világi és egy
házi kiválóságok közül. Az ünnepsé
gen a Széchenyi nemzetség tagjai kö
zül is többen megjelentek, élükön 
Széchenyi Emil gróffal.

Az ünnepség a budai evang szö
vetség vegyeskarának nemzeti Hiszek
egy eléneklésével vette kezdetét. Utána 
Pékár Qyula nyug. miniszter, a Lut
her-Társaság v. elnöke üdvözölte a 
megjelenteket, majd párhuzamot vont 
Széchenyi és Kossuth között és az
zal a problémával foglalkozott, hogy 
mennyire nem helyes Kossuthot 
szembe állítani Széchenyivel, örül
jünk, — úgymond — hogy száz év
vel ezelőtt ilyen két lángelmét adott 
a Qondviselés a magyarnak.

Pékár elnöki megnyitója után báró 
Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő szólott röviden s megállapí
totta a kapcsolatot Széchenyi gondo
latrendszere, törekvése és a protes
táns egyház programmja között.

Jászai Mari, a Nemzeti Színház 
örökös tagja szavalta el most nagy 
hatással Arany János versét »Szé
chényi emléke«.

Az emlékbeszédet K«pi Béla du
nántúli püspök tartotta.

— Az Akadémia megalapításával 
— úgymond a püspök — a nemzet 
első fiai közé nőtt Széchenyi, későbbi 
alkotásaival a nemzet fölé, tragédiá
jával a nemzet szívébe került. Ennél 
többet magyar ember igazán nem ér
het el, hiszen a nemzet igazi pan- 
theonja, a nemzet szíve és nem az 
iromba kőemlékek. A nemzet pedig 
átvette az ő életének értékeit, tiszta 
jellemét, igazságait, nagy hitét, bölcs 
intelmeit. Ezek az értékek a nemzet 
szíverén keresztül belehömpölyögnek 
fajunk testébe. A nemzet nagyrahiva- 
tottsága őbenne testesült meg leg
elevenebben és ugyanakkor benne

lakott a legérzékenyebb magyar lelki
ismeret, benne szólalt meg a magyar 
lelkiismeret a legnagyobb erővel s az 
ő szívéből virágzott ki az a hit, a- 
mely nélkül a nagyember munkája is 
üres és erőtlen. A francia forradalom 
kozmopolita irányával szemben volt 
merészsége felvetni és diadalmasan 
hirdetni a nemzeti öncéluság gondo
latát. Mindenek fölött valónak tartja 
azt, hogy a nemzeti egységet sikerül
jön létrehozni. Széchenyi a nemzet 
egyesítésének fanatikusa. A tanítvány 
alázatosságával kövessük ó t . . .

Az estét a Himnusz zárta be, a- 
melyet a budai Evangélikus Szövet
ség vegyeskara adott elő, Irsa Béla 
igazgató-karnagy vezénylésével.

Az ünnepség végeztével a Luther- 
Társaság közgyűlést tartott. Pékár 
Qyula elnöki megnyitójában a Tár
saság részéről a külfölddel való kap
csolat felvételének a szükségességét 
hangoztatta. A titkári jelentést Ko
vács Sándor egyet, tanár terjesztette 
elő. A jelentéssel kapcsolatban a köz
gyűlés Kapi és 'Raffay püspököket a 
legutóbbi időben ért támadásokkal 
szemben tiszteletbeli tagul választotta 
meg. Jegyzőkönyvben határozta meg
örökíteni Széchenyi emlékét, nemkü
lönben a Társaság elhunyt nagynevű 
tagjainak, Qyurátz, Scholtz, Csengery 
és Zsilinszky emlékezetét. A Társaság 
az elmúlt évben 20 helyen tartott 
propaganda ünnepséget.^ Kiadásában 
megjelent Kapi Béla >Új élet« című 
munkája és konfirmációi lapok. Je
lenleg sajtó alatt Payr Sándor >A 
gályarabok emlékezete« című munka. 
Megindítja újból az ösvényt. Több 
népies füzet kiadását is elhatározta 
a Társaság s az ágostai hitvallás 
400 éves jubileuma alkalmával a Hit
vallást is megjelenteti. A Társaság a 
tagsági díjat a rendes tagokra nézve 
évi 8 pengőben állapította meg.

K O R K É P E K .

K a rc o la to k  a  h étrő l.
A sok mindenféle egyesület és szö

vetség között szerepel néhány hét óta 
egy új és pedig a ko ldusok világ- 
szövetségének m agyarországi 
fiókja , melyet ezelőtt három héttel 
Mr. Jade Wrawn, a hires londoni 
koldusvezér szervezett meg Budapes
ten. A szövetség az Angyalföldön ú. 
n. koldusotthonnal rendelkezik, mely
nek ideiglenes vezetője Kovács János 
73 éves engedélyes koldus lett. Ko
vács valamikor jogszigorló volt, akit 
tékozló életmódja miatt családja té

bolydába záratott, ahonnan kikerülve 
koldulással tartotta fenn azután ma
gát, amely mesterséget [40 éve űzi 
oly szakszerűen, hogy hire a kül
földre is eljutott.

A koldusok világszövetségének föl
adata Kovács szerint, hogy a ko ldu
sok gyerm ekeiből ne ko ldu lok  
legyenek , mert a koldus emberek 
leszármazottai idáig ugyanolyan ki
taszítottjai voltak a társadalomnak, 
mint az apjuk, vagy anyjuk. Egy pár 
évtized alatt — fejezte be egy buda
pesti újságíró előtt Kovács János 
mondókáját — meg kell szűnnie an
nak, hogy az emberek kolduljanak. (?)

Adja a jó Isten, hogy Kovács Já
nos reményei valóra váljanak. De 
ehhez a koldusok világszövetségén 
kívül más egyébre is szüksége van 
ennek a koldus világnak. Minenek 
előtt Krisztus lelkére, Krisztus evan
géliumára, örökös karácsonyra!

O L V A S S U K  A B I B L I Á T !
Az emberi élet.

Dec. 28. Elmúlik, m in t a  beszéd. Zsolt. 
90. Az élet múlandó, mint az álom, mint 
a fű, mint a beszéd. Az életnek ez a mú
landósága az Isten emberének az Úr ha
ragját juttatja eszébe. A múlandó földi élet 
dolgait azzal a hittel kell végeznünk, hogy 
Isten kegyelméből valami állandót, az örök
kévalóságra szólót kell tennünk.

Dec. 29. M int az árnyék. I. Krón. 29. 
9—15. Olyan a mi életünk, mint az árnyék. 
Az árnyéknak nincsen önálló léte, az ár
nyék tulajdonképen csak egy hiány: a fény
nek a hiánya, de létele mégis a fénytől 
függ. A mi életünk is ilyen semmi, vagy a 
semminél is alábbvaló, és teljesen az Isten 
életétől, az örök, diadalmas világosságtól 
függ.

Dec. 30. M int a virág. Jób. 1 4 .1—12. 
A virág kinyílik és elhervad. Az ember földi 
élete is egy darabig nyílóban van. Csupa 
ígéret, csuda szín, csupa kedvesség. Jaj, 
ha letörve, vagy dértől megcsípve, anélkül 
hervad le, hogy valami lenne Delőle.

Dec 31. M int a fü st. Zsolt. 102.1—12. 
Az égő gyertya vagy az égő fahasáb is el
enyészik, de csak miután bevilágított vagy 
melegített egy kicsiny szobát. De a füstölgő 
gyertyabélnek vagy üszögnek csak rossz 
szaga van, de semmi haszna. Kérjük Isten
től azt a kegyelmet, hogy az új évben vi
lágíthassunk és melegíthessünk ha bármi
lyen kis körben is és ne legyen életünk 
hiábavaló.

1926 jan. 1. B újdosás esztendei. I. Móz. 
4 7 .1—12. Az öreg Jákób bujdosás eszten
deinek nevezi életét Az is volt. — De aki
nek az élete külsőleg nem ilyen hányatott 
i s : bizony csak bujdosás az. Csak a vég
célban legyünk bizonyosak t

Jan. 2. Szövőszék vetélője. Jób 7 . 1—íe. 
Láttunk-e már ügyes takácsot, amint szövő
székén dolgozik ? Meglepő gyorsasággal 
dobálja a vetélőt, a fonalak készen enge
delmeskednek minden kézmozdulatának. A 
nagy tervező mester majd tudja, hogy mivé 
alakítsa életünket.
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Jan. 3. /U Urnák élni. Róm. 14 .7—12. 
Éljünk az Urnák, mert értünk halt meg a 
Krisztus. Nem a magunkéi vagyunk. Drága 
véren vásárolt meg minket a mi Urunk. 
Neki vagyunk örökre lekötelezett, de bol
dog rabszolgái. Igazán csak az tud az Ur
nák élni, aki azt megértette; aki lélekben 
volt már a Golgothán, a keresztfa alatt.

EOYRÓL-MÁSRÓL.
A  m in d e n n a p i életből.

A világ elektromos szükséglete. 
Érdekes adatokat közöl a newyorki 
állami statisztikai hivatal a világ 
elektromos szükségletéről a külön
böző államok statisztikai adatai és 
az amerikai diplomáciai képviseletek 
jelentése alapján. A világ szükséglete 
— kimutatása szerint — 1920 ban 
99.456,300 000 kilowattóra volt, ebből
15.183,300.000 kilowattórát használ
tak fel világításra, a többit pedig, az 
összes fogyasztás 84.7 százalékát 
erőművi célokra fordították. A fejen
kénti áramfogyasztás Svájcban a leg
nagyobb, 700 kilowattóra, mely az 
ott rendelkezésre álló vizierők gazda
ságos kihasználására vezethető vissza. 
Utána jön Kanada 612, Norvégia 495, 
az Egyesült-Államok 472 kilowattóra 
fogyasztással, majd Svédország 364, 
Pranciaország 147 és Németország 
141 kilowattóra évi fogyasztással. A 
föld cirka 1720 millió lakójából csak 
6.5 százalék lakik elektromos világí- 
tásu lakásban. A világ felhasználható 
vizierejéböl csak 5.4 százalék van 
kihasználva.

HETI KRÓNIKA.
A nemzetgyűlésen a kultuszminiszter

nek Genfben a numerus clausus mellett 
foglalt állása foglalkoztatta a felszólalókat 
pro és kontra.

A cseh parlamentet botrányos jelenetek 
között nyitották meg. A magyar nemzeti 
párt képviselői piros-fehér-zöld virágokkal 
kabátaikon jelentek meg. A tót néppártiak 
magyar kiáltásaitól volt hangos a terem.

Németországban a szociáldemokraták 
meghiúsították a Koch-kormány alakítását. 
— Stresmann ellen merényletet terveztek.

Olaszországban feloszlatták az olasz 
írók és szerkesztők szövetségét.

Franciaország új pénzügyminisztere 
Doumer lett.

„LUTHER NflPTAR”
az 1926. évre megjelent. Úgy külsőleg, 
mint belsőleg ezúttal még messzebb 
felülmúlja az összes eddigi évfolyamo
k a t  A naptár á ra : 22.000 kor. Meg
rendelhető szerkesztőjénél, Hetvényi 
Lajos evang. vallástanárnál, Sopron, 
Paprét 2. sz., majd minden egyes lel

kész! és tanítói hivatalnál.

HAfcANQSZÓ.

HARANOSZÓ.

Karácsony ünnepén.
Ep. Titus 3 .4 —7.

Karácsony éltünk egén az életnek ra 
gyogó napja. Sugarai beragyogják az élet 
hajnalát; nappali világossága megvilágo- 
sítja az élet egész útját: ragyogása meg- 
dicsőlti az élet alkonyát.

E lő fize tő in kn ek , m u n k a tá r 
s a in k n a k  és la p u n k  o lva só in a k  
Is te n tő l m eg á ld o tt B o ld o g  K a 
r á c s o n y i  Ü n n epeket k ívá n u n k .

A  m ellék e lt c sek k la p o n  sze 
re te tte l k é r jü k  e g y ré sz t az e lő 
fize tések  m e g ú jítá s á t , m á sré sz t  
a h á tra lé k o k n a k  bekü ldését.

L a p u n k  legközelebbi, X V I I . 
é v fo ly a m á n a k  első  s zá m a  j a 
n u á r  3 -á n  je le n ik  m eg.

Főhercegek a budai ev. nőegylet 
körében. József Ferenc főherceg és Anna 
főhercegnő meglátogatták legutóbb a budai 
ev. nőegyletet s miután megtekintették a 
nőegylet által rendezett karácsonyi vásárt, 
résztvettek az ötórai teán. Elischer Edit 
egy gyönyörű csokrot nyújtott át a fenséges 
asszonynak.

A Harangszó köréből. A Wellisch 
Béla nyomdacég nevében, ahol a mi kedves 
lapunk sok körültekintéssel nyomódik, Pau- 
lovits Gyula cégvezető a Harangszó fenn
tartására félmii iót, a szentgotthárdi ev. 
gyülekezetnek, gyülekezeti kúlturház céljaira 
félmilliót adományozott.

A Harangszó élén olvasható megkapó 
bibliai elmélkedések néhai Armknecht Ottó 
volt lindeni lelkész Zionsstrahlen c. művé
ből valók s hétről- hétre Nagy Miklós bobai 
lelkész, belmunkatársunk jeles fordításában 
jelennek meg.

A zsinati nagybizottság f. évi dec. 16-án 
Budapesten ülést tartott.

Tizmilliós alapítvány. Pulay Gábor, 
a tési gyülekezet volt lelkésze, elhunyt 
gyermekei, Zoltán és Vilma emlékére a tési 
gyülekezetnél 10 millió koronás alapítványt 
tett. Ez a nemes cselekedet annál megha- 
tóbb és értékesebb, mivel Pulay Gábor már 
ezelőtt mintegy 30 évvel eltávozott a tési 
gyülekezetből.

Vallásos estélyek. A nagygeresdi gyü
lekezetben ádvent II. és III. vasárnapján 
szépen sikerült vallásos estélyt rendezett 
a Nőegylet. Ádvent II. vasárnapján Balogh 
Ernő lelkész tartott előadást „A bűn és a 
bűnös ember“ címmel, ádvent Ili. vasár
napján pedig Menyhár István püspöki se
gédlelkész „Luther házasságáéról. Az estély 
fényét, melegségét emelte: Nagy Imre, 
Bakó Lajos, Béres István és Takáts Sándor 
szavalata, valamint a gyülekezeti énekkar, 
amely Nagy Kálmán kántortanító vezetésé- 
sével mindkét alkalommal dicséretes ered
ménnyel énekelt. Az offertóriumok eredmé
nye a Nőegylet céljaira fordittatott. — A 
hívek mindkét alkalommal megtöltötték a 
templomot.

Keszthely öröme. A vallás- és közokt. 
miniszter a keszthelyi ev. fiókegyháznak 
templomépitésre 20 millió (Húsz millió) 
korona kivételes és rendkívüli segélyt enge
délyezett E nagylelkű adomány általános 
örömet keltett a templom után sóvárgó 
hívek körében.

192$. december 2$.

L u th er  k ö p e n y ,
baretta, öltönyök, kabátok, felöltök a 
legjobb minőség mellett a legolcsóbban 

3 havi részletfizetésre is az
Ecclesia R.-T. Budapest, IV.

Veres Pálné-uccai szabóságában. 
Ugyanott siffonok, zefirek, flanellek, 

szövetek.
Ne mulasszon el mintát kérni.

Urvacsorai kelyhek, keresztelési edények, 
kis beteglátogató kelyhek a legegysze

rűbbtől a legdíszesebb kivitelig az
Ecclesia R.-T. Budapest, IV., 
Váczi ucca 59. sz. alatti üzletében.
Ugyanott kelyhek, keresztelési edények, 
gyertyatartók stb. stb. tartós aranyozása, 
ezüstözése, nikkel ezése vagy rezezése.
Az Ecclesia R.-T. oltárépífőüzeme 
Budapest, VI., Csángó ucca 22. épít és 
restaurai oltárt, szószéket, valamint ke

resztelő kutat.
Festett temp^mablakok művészi 

kivitelben. 3 -1 2

Dombóvár. Az ádvent harmadik vasár
napján tartott vallásos esten a lelkész „A 
keresztyén ember és a földi vagyon“ címen 
tartott előadást. Weiczl K., Bauer O. polg. 
leányiskolái, Rajnai K., Szauerwein J., 
Bauer R., Lang I., Rüll L. gimnáziumi 
tanulók szavaltak, a középiskolák tanuló
ifjúsága pedig a lelkész vezetésével énekelt.
A közénekkel kezdett és befejezett est 
offertóriuma 170.000 K volt a rendezendő ' 
karácsonyfaünnepélyre.

Karácsonyi gyermekelőadá3. A pápai 
ev. elemi népiskola a gyülekezeti tanács
teremben karácsonyi gyermekelőadást ren
dezett.

Vallásos estély Kővágóőrsön. Ádvent 
III. vasárnapján vallásos estélyt tartottak 
Kővágóőrsön. Közének, oltári ima után 
gyönyörűen szavalt Czuppon Idus. A gyer
mekkar és vegyeskar énekszámokat adtak 
elő mély hatással. A lelkész a gyülekezet 
történetet ismertette. Közénekkel fejeződött 
be a szép est.

Száz éves vasút címen tartott előadást 
a budapesti Iparosképző Protestáns Egylet 
nagytermében Tinschmidt Emil Máv. fel
ügyelő f. hó 16 án. Előadásában gondos 
előkészülettel kimutatta a vasút száz év 
alatti hatalmas fejlődését. A hallgatóság 
élénk figyelemmel kísérte. Köszönetét a 
nagyon hasznos előadásért Müller Sándor 
alelnök mondott.

A kőszegdoroszlói nőegylet december 
6-án vallásos estélyt rendezett, amelyen 
Gerencsér Zsigmond lelkész imádkozott, 
irásmagyarázatot és felolvasást tartott Ku- 
csi József, Boros Erzsébet, Kolman Sándor, 
Parajsz Anna szavaltak, a gyermekkar Szé
les Gyula tanító vezetése mellett többször 
is énekelt; a vallásos est elején és végén 
közének volt.

Harangavatás Nemescsón. Ádvent 3. 
vasárnapján avatta fel Zongor Béla esperes 
azt a két új harangott, amelyet két héttel 
előbb virággal felékesítve, bandériumos 
kísérettel, nagy örömmel szállított haza az 
ifjúság az egész gyülekezet legnagyobb 
örömére. A helyi lelkész imájában már 
akkor Ég felé szállt a hívek hálája az Úr 
segedelméért Az avatási ünnepélyen az
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oltári funkciókat Gerencsér Zsigmond lel
kész és László Miklós püspöki titkár vé
gezték; Badics Ádám tanító vezetésével 
több szép karének hangzott el. Jelenvoltak 
a szomszédos gyülekezetek képviselői, a 
helybeliek és vidékiek közül a másvallásuak 
is nagyon sokan, úgyhogy a nagy templom 
egészen tele volt. ünnepélyesen felvonult 
a helybeli önkéntes tűzoltó-egyesület is 
mind a harangok érkezésekor, mind a fel
avatáskor. — A templomban tartott dísz- 
közgyűlés után — amelyen a harangok be
szerzésének történetét Badics Ádám tanító 
ismertette, — offertórium volt a Dunántúli 
Luther-Szövetség és a Harangszó javára.

E két új harang újabb tanujele annak, 
hogy a régi artikuláris gyülekezet tagjaiban 
él az ősök szellem e: megvan a hitbuzgóság 
és az építő áldozatkészség. A gyülekezet 
apraja-nagyja összefogott, hogy az elrekvi- 
rált harang helye ne maradjon tovább 
üresen és az a kis harang, amelyet Bethlen 
Gábor korabeli emlékként őriz a gyülekezet, 
ne csak egymaga hívogassa a híveket az 
Úr házába. Áldozatukkal, a nagyokkal együtt 
az ifjúság, sőt még a gyermekek is beírták 
nevüket az egyházközség aranykönyvébe. 
Az önkéntes adakozásban a lukácsházai és 
a Kőszegdoroszló-Cák filiabeli hívek is 
résztvettek. így tudott a gyülekezet egy 
nagyobb harangot öntetni. A másikat ugyan
ott budakeszy Weöres István kormányfő
tanácsos öntette — 53 évi felügyelőségének 
emlékére, Isten dicsőségére.

Nem hagyhatjuk szó nélkül a nőegylet
nek azt az áldozatra kész egyházszeretetét 
és dicséretre méltó tevékenységét sem, 
amellyel a régi templom elavult falait ki
meszelte, az oltár előtti rácsozatot kifestette 
és amennyire csak lehetett, a templomot 
kívül-belül rendbehozta.

Este vallásos estély volt,* amelyen köz
ének után imádkozott és irásmagyarázatot 
tartott Gerencsér Zsigmond lelkész, a gyer
mekkar éneke után szavalt Perger Kálmán, 
karének s Bemáth János szavalata után 
Kovács István szombathelyi vallástanár 
tartott előadást „A magyarság és a protes
tantizmus* címmel, majd Kajtár Ida szavalt, 
Badics Ádám tanító vezetésével a dalárda 
énekelt. Sztrokay Sándor szavalatára kar
ének és Kulcsár Ilona szavalata következett 
A helybeli lelkész záróimája és közének 
után offertóriummal végződött a szépen 
sikerült vallásos est. — A délelőtti és 
délutáni offertórium együttes eredménye: 
698.050 korona.

Debrecen. Karácsonyfa ünnepségét dec. ' 
23-án tartotta a templomban.

Karcag. Dec. 20-án ev. istentiszteletet 
tartott és úrvacsorát osztott Uray Sándor 
ref. lelkész.

Dr. Mehiány János dobsinai orvos, a 
magyarságnak s az ev. egyháznak egy lelkes 
oszlopa elhalt.

A tárnokréti gyülekezet ádvent 3-ik 
vasárnapján tartotta ádventi vallásos esté
lyét Lelkész imája s És. 11. i—a v. alap
ján tartott ünnepi beszéde után Váczi János 
theológus építette a szép számban össze
gyűlt híveket .Ádventi gondolatok* című 
lelkes előadásával. Az ünnepi buzgóságot 
áhitatos énekek, Bősze Zsófi, Horváth La
jos, Buga Annus gyönyörűen előadott sza
valatai emelték. Áz ünnepélyt a lelkész 
buzgó imája zárta be. Offertórium a Theol. 
Otthonra 100 ezer K lett.

Bakabánya. A honti esperesség nívós 
ifjúsági ünnepélyt rendezett, amelyen közre
működtek: dr. Osusky, Bobát S., Kori- 
tsánszky Vilmos.

Emléktábla le lep lezés. Kegyeletes ün
nepséggel leplezték le Sajógömör 250 évvel 
ezelőtt gályarabságra hurcolt papjának, 
Bugányi Miklós lelkész emlékére emelt 
emléktáblát.

Rákospalota. Az ev. egyház Pröhle 
Sándor szerkesztésében „Erős Várunk“ 
címen időszaki értesítőt ad ki. Az egyház 
a gyülekezeti kúlturház felépítésére család
főként 100 ezer koronát szavazott meg.

ö tv en -év es lelkész! jubileum . A riraa- 
szombati-tamásfalvi ev. egyház díszes ke
retek között ünnepelte Gyürky Pál lelkész 
50 évi áldásos lelkészi működését.

Kassán Szillassy Béláné elnöklete alatt 
megalakult a magyar nők Munka-Egyesülete.

Új egyházkerület! felügyelő. A fel
vidéki u. n. keleti egyházkerület felügyelő
jévé dr. Klimó liptói esperességi felügyelőt 
választották meg.

Szepesrem ete. Scharffel Nándor nov. 
8-án avatta fel az egyház két új harangját.

Losonc. Az egyházi énekkar rendkívül 
sikerült templomi hangversenyt rendezett.

Léva. A protestáns leányok által rende
zett vallásos estélyen a megnyitót Bándy 
Endre ev. esperes mondotta, az ünnepi 
beszédet Antal Gyula ref. lelkész tartotta.

A pesti német ev. egyház dec. 16 án 
ádventi estélyt rendezett gazdag műsorral, 
melynek központjában báró Podmaniczky 
Pál lelkész előadása állott „A finnek val
lásos életéről“.

Veszprém . Az egyház dec. 26-án köz
gyűlést tart, amelyen az új presbytériumot 
választják meg, kiket Vizkereszt napján 
iktat be ünnepélyesen Kutas Kálmán zala
egerszegi lelkész.

Szentgotthárd. A Diákszövetség leg
utóbbi összejövetelén Belső Károly Vili. o. 
t. A vallások történetéből címen tartott 
felolvasást. Biczó Ferenc egy költeményt 
szavalt. — Az énekkar 20-iki teadélutánján, 
mely bibliamagyarázattal vette kezdetét, 
a lelkész előadást tartott „Mária és Mártin* 
címen. A háziasszonyi tisztet ezúttal So- 
koray Gizella és Löffler Gizella leányegyleti 
tagok töltötték be.

KÜLFÖLDI HÍREK.
N ém etország. A szennyirodalom ellen 

elsőnek a német vasutak igazgatósága lé
pett fel. Panaszt emelt a bíróságnál és 
birói ítélet alapján kitiltott néhány leginkább 
francia nyelvű lapot, melyek minden erköl
csi ídést lábbal tapostak. Ilyenek: La Vie 
Parisienne, Le Rire, Le journal Amüsant 
és a Kund und Leben című lapok. Ezeket 
a lapokat 3 —6 hónapon át német vasúti 
állomásokon árusítani nem szabad

Hasonló mozgalom indult meg a német 
jobb érzésű zenészek kóréból, hogy az 
uccai rossz zenéjü és még rosszabb szö
vegű dalok terjedését megakadályozzák és 
az ízléses és finomabb zenét az alsóbb 
néprétegek között is meghonosítsák.

Kína. A Kínában tartózkodó németek 
eddig karszalagot hordjak, amelyen fel volt 
tüntetve, hogy németek s így a felkelőktől 
semmi bántódásuk nem volt Újabban fel
szólította a kínai kormány a németeket, 
hogy állandóan hordják maguknál az út
levelet, mert már több angolt fogtak el, 
kik német karszalagot viseltek. Egy német 
misszionárius pedig a minap a jangtsejang 
folyón német lobogó alatt látott egy ladikot 
örvendezve odaevezett, hogy honfitársával 
kezet szoríthasson, hát francia páter volt, 
aki azt állította, hogy csak ilyen csalással

tud a kínaiak molesztálása elől megmene
külni.

O roszország. Péterváradon a mostani 
Leningradon ez iskolai évben nyitották meg 
az orosz evangélikus egyház lelkészképző 
szemináriumát. Óriási szükség volt már rá, 
mert igen nagy a hiány evangélikus lelké
szekben. Huszonnégy ifjú jelentkezett erre 
a pályára. A vezetők munkája azért nehéz, 
mert igen különböző előkészületű ifjak van
nak köztük, még olyanok is, még olyanok 
is, ami pedig jellemző, akik a mostani 
bolseviki iskolákat végezték, tehát vallás- 
ellenes nevelésben részesültek.

Brazília. A brazíliai kormány új rende
letet adott ki a bevándorlást rendezendő, 
ennek értelmében szigorú vizsgálat alá ve
szik a bevándorlókat úgy anyagi mint er
kölcsi szempontból, de meg is óvják őket 
a lelketlen ágensektől. Hason intézkedése
ket tett Argentinia is. Rosarióban a kikötő
ben külön hivatalt szervezett a bevándorlók 
vizsgálására és megfigyelésére.

c s a l á d i  é r t e s í t ő .
H alálozás. Sztrokay György Zalaszent- 

grót nagyközség főjegyzője f. évi decem
ber hó 6-án 55 éves korában hirtelen el
hunyt A megboldogult egyházát szerető, 
kedves és nyájas tisztelője volt mindenki
nek. özvegye és három árvája és széles
körű rokonság gyászolja. Áldás és béke 
poraira!

ú j d o n s á g o k .
A károm kodás e llen . Mezőkövesden 

a lelkészek és a tanítók elhatározták, hogy 
minden eszközzel azon lesznek, hogy a né
pet leszoktassák a káromkodásról. E példát 
követik most a borsodi és a gömöri tanítók 
is, akik minden községben hetenként két- 
szer-háromszor is előadást tartanak és azon 
igyekeznek rávenni a megjelenteket, hogy 
a káromkodásról, amely nem más, mint egy 
rósz szokás, szokjanak le.



424

M egfagyott nyolc ol&h határőr. Az 
oláh és cseh „határok“ érintkezésénél, 
Campolungnál egy nyolc emberből álló oláh 
határőrség megfagyott.

Egyszem ű gyerm eket szült egy  asz- 
szony. A hercegovinai Dragojevn községben 
egy parasztasszonynak egyszemű gyermeke 
született. A gyermek szeme a homloka 
közepén van. Az újszülött már holtan jött 
a világra.

A pengő és  részei ércalakban is lát
hatók lesznek. A szükséges aprópénzek 
művészi kivitele érdekében pályázatot hir
dettek, melynek eredményeként nagyon szép 
pályaművek nyertek jutalmat. Az 50 filléres 
pengöpénzen archaikus Szent István fej 
lesz, az egy filléres a négy magyar folya
mot ábrázolja.

Öt iskolásleány tragikus halála.
Deutsch-Lissaban, Boroszló egyik előváro
sában, az ottani Magdolna-intézetben szén
gázömlés folytán megbetegedett kilenc 
leánynövendék, akik közül az oxigénnal való 
élesztési kísérletek ellenére ötöt már nem 
sikerült életre kelteni.

A nápolyi öbölben Hartmann német 
tudós búvárlatai eredményeképpen meg
találták a Kr. e. 3. évszázadban elsűlyedt 
Paleopolisz város romjait. Ezt a várost még 
föníciaiak alapították s utóbb virágzó görög 
gyarmat lett.

Az oláh iskolákban kipellengérezik  
a magyarul beszélő  gyerm ekeket. A Csík
szeredái leányiskolában az igazgatónő el
rendelte, hogy a magyarul beszélő növen
dékek nyakába szégyentáblát kell akasztani. 
Az első szégyentáblás leányok már meg is 
jelentek az uccán, de szégyentáblájukat 
büszkén mutogatták. •

Amerikában kísérleteznek a b eszélő  
film m el. Az utóbbi időben úgy Amerikában, 
mint Európában, nagy erővel folytatják a 
kísérleteket a beszélő film tökéletesítésére. 
Újabban a filmszalag mellé egy másik 
hajlékony szalagot ragasztanak, amely a 
filmjátszás közben a beszéd és szájmozdu
lattal máris felveszi az illető hangot és 
beszédet.

Börtönben halt meg a {börtön szök e
vények királya. Chestes Yates, aki hat 
ízben szökött meg különböző börtönökből 
s  akit azért a börtönszökevények királyának 
neveztek, most a newyersey állambeli Ossi
ning-ben, az Auburn-börtönben meghalt.

Filadelfiában szobrot em elnek az  
első  embernek. Az újvilág szokásai közé 
nem igen tartozott a szobor-láz. Ebben 
Európa vezet. Annál feltűnőbb, hogy Fiia
déiba legszebb kertjében a napokban olyan 
embernek állítottak szobrot, akinek se mű
vészi, se tudományos érdemei nincsenek. 
Egyedüli érdeme az, hogy ő volt az első 
ember. A munka Brady ismert filadelfiai 
szobrász müve. Ádám szobra hét méter 
magas. Talapzatára ez a mondat van be
vésve: „Ádámnak köszönetül a későbbi 
ezredévekért“.

Miért szeretik annyira az asszonyok ? 
Ezt a kérdést hallani családikörben, társa
ságban s mindenütt ahol a M agyar U ri- 
asszonyok Közlönyéről beszélnek. Pedig a 
felelet igen egyszerű, mert a hangja nemes, 
magyaros, irredenta. Tartalma leheletszerü- 
en finom, mint a brüsszeli csipke. Irodalmi 
része a magyar Írógárda reprezentánsait 
mondhatja magáénak. Egyetlen család sem 
nélkülözheti, mert mindent megtalál benne, 
amire egy uricsaládban szüksége van. Ház
tartási rovatát és a tortákról, tésztákról s 
aprósüteményekről készült recepteket a vi
dék uriasszonyai a legkitűnőbb gazdasszo-
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nyok állítják össze. Kézimunka rovata hét
ről-hétre változatosan szép, érdekes. Kotta
melléklete a legszebb, legszivhezszólóbb 
magyar dalokat adja. Divat rovata minden 
más lapot megelőz kreációival. Fénykép 
melléklete a legbájosabb gyermekportrékat 
mutatja be. A lap december 1-én kezdte 
közölni Bónyi Adorjánnak, a finom tollú 
magyar írónak, A T r ó n  című általános 
feltűnést keltő regényét. Aki még nem is
meri, kérjen mutatványszámot s meg fog 
győződni arról, hogy a M agyar U riasszo- 
nyok Közlönye egyetlen uricsalád asztaláról 
sem hiányozhat. A lap január 1-én lép a 
harmadik évfolyamába. Megjelenik havon- 
kint háromszor: 1-én, 10-én és 20-án. 
Előfizetési ára félévre 100 ezer K. A M a
g y a r  U riasszonyok K özlönye szerkesztősége 
es kiadóhivatala: Budapest, VIII., Szentki
rályi u. 2.

Legjobb és legkedveltebb szépirodalmi 
lap „A z U j Idők“. Szerkeszti Herczeg Fe
renc. Ára negyedévre: 80.000 korona.

Magyar Lányok legkedveltebb magyar 
leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre
30.000 korona.

Az Én Ú jságom  a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 25.000.'kor. Megrendelhetők 
VI., Andrássy u 16. Bpest.

Valoifa u e T k M it«  éc kiadó: CZIPOTT fiÉZA 
Szcntgotthárd, VaaTámegjre. 

SsarkeBstőtára: NÉMETH RABOLT. 
Kéziratokat arm  adunk r i m a .

Vitális Károly
kelm efestő

és vegytisztító vállalata
S Z O M B A T H E L Y ,

Kőszegi ucca 15—17.

E lv á lla l: úri é s  női ö ltönyök , 
d íszítő  b ú torszövetek , függönyök , 
szőn yegek , csip k e- é s  szőrm e
áruk festését é s  tisztításá t, m inta  
után festést bárm ely  d ivatszín 
ben. Q y á szesetb en  a  ruhák  
soron k ívü l, 24 órán belü l e l
készíttetnek. P osta i szétk ü ld és  

naponta. 5 —20

M átis Nándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  Bel ed ,  Fő utca. —

Á llandóan  dús vá laszték  érc- é s  
fakoporsókban, szem fedőkben  é s  
sírkoszorukban , va lam int az  ö ss z e s  

tem etk ezési cikkekben. 49

Hej, de szép a lakodalom.. .
P cito  v á r n lu  legvidámabb, legérdeke- Uollti ivúlUlj 8ebb, új, hosszabb 3 fel- 
vonásos népszínműve. Ára 20.000 korona. 
Az előadásért külön szerzői dijat nem kell 
fizetni. Kapható a szerzőnél Körmenden, 
valamint a „Katica“, „Leánycsel“, „Le- 
gényfurfang“, „A bíró leányai“, „Piros 
alm a“, „Tóth Lidi“, „Ez a kis lány m egy  
a kútra“ cimű népszínművei 20.000— 
17.500— 14 000—14.000—14.000—14.000 —
10.000 koronáért; továbbá „Szent bokréta* 
cimű irredenta mesejátéka 10.000 koronáért.

Hatüléses személyautót, vagy amerikai „CORM1CK“ 
trak to rt S vasú ekével, azonkívül eredeti „KÜHNE“ - 
féle 8 lóerős szlvógáz lokomobllt, VD80 Jelű 800 mm. 
dobszélességü kom plett cséplőszekrényt, 6 lóerős ben- 
zlnlokomobllt, m otorkerékpárt oldalkocslval, „Prím a 
Drill“ vetőgépeket, gazdasági szekereket, gabona- 
tisztító  rostákat, borsajtókat, takaréktüzhelyeket, 
darálókat, szőlöznzókat, répavágókat stb. atb. 1000 

nyereménytárgy 760,000.000 korona értékben. 
KÖZSÉGI TISZTVISELŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 
Budapest, IV., Irányi-utca 21. Telefon: József 161-64. 
Nyereménytárgyak a „Kühne“ gépgyár Budapest, VT., 
Vilmos császár ú t 69. szám a la tti helyiségeiben van

nak kiállítva. 4—6

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁSZ ISTVÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

Tanulónak felveszek egy szolid, jól 
nevelt evang. fiút, lehet esetleg teljesen 
árva fiú is, vas-, rézbutor és sodrony ágy
betét készítő műhelyemben, Ems János 
Győr, Wennesz Jenő-ucca 55. sz. 4—10

Szolid kivitelű
VAS-, RÉZ- ÉS FA BÚTOROK, 
SODRONY ÁGYBETÉTEK

beszerezhetők a gyártónál

Ernst dános Győr,
Arany János utca 18. Telefon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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